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755 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı 

Köylüoğlu'nun, Sıhhiye Meydanında yapıl
makta olan anıt hakkında gündem dışı konuş
ması. 158:160 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykuî'un, 
İlkokul ve Ortaokul binalarının yapım, ona
rım ve bakımlanndaki gecikmeler hakkında 
gündem dışı konuşması. 160:161 

B) Tezkereler ve Önergeler 162,167 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 

Tevfik Paksu'nun istifası ile boşalan Çalışma 
Bakanlığına Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan' 
in atanmasının uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/719) 162 

2. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün, 
Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sayılı Ka-

Sayfa 
nunla Değişik 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine dair kanun teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/510, 
4/209) 162:163 

3. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Ka-
rakoç'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 55, 58 ve 76 nci maddelerine Birer Fıkra 
Eklenmesi Hakkındaki kanun teklifinin doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi. (2/440,4/210) 163:165 

4. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen' 
in, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
ile Millî Savunma Komisyonu üyeliklerinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/211) 

5. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan' 
m, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi (4/212) 

C) Çeşitli İşler 

1. — Avustralya Parlamentosu Senato ve 
Temsilciler Meclisi Başkanlarının davetleri 
üzerine 10 kişilik bir Türk Parlamento Heyeti
nin Avustralya'yı ziyaretlerinin uygun görüldü-

167 

167 

162 
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Sayfa 
ğü hakkında Müşterek Başkanlık Divam mü- | 
talâası. (5/46) 162 

Ç) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri. 165 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda | 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/128) 165 i 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 
10 arkadaşının, orman içi köylerinin sorun
larını ve çözüm yollarını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/129) 165: ! 

167 

VH — SEÇİMLER 167 

/. — Komisyonlardaki açık üyeliklere se
çim., 167:168 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 168,171,193 

1. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Saba
hattin Savcı ve 36 arkadaşının, tanm kesimi
nin yeniden düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı kuruluş ve görevlerinin 
tanzimine mütedair yetki kanunu teklifi ve I 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (2/615) (S. Sayısı : 398) 168,171:175 

2. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının C. Senatosunca 
değiştirilen ve M. Meclisince benimsenmeyen 
metni hakkında Karma Komisyon raporu ile I 
M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. Senatosu : I 
1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü ek) 175:189 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 168, 
189,193 

1. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Saba
hattin Savcı ve 36 arkadaşının, tarım kesiminin 
yeniden düzenlenmesi ve Gıda - Tanm ve Hay
vancılık Bakanlığı kuruluş ve görevlerinin tan- I 
zimine mütedair yetki kanunu teklifinin gün- I 
demin birinci sırasında görüşülüp görüşülemeye
ceği hakkında. 168:171 

2. — Karma Komisyon raporunun Komis
yona iade edilip edilemeyeceği hakkında. 189:192 I 

Sayfa 
VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 193 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 193 

1. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Muğla - Yatağan ilçesi, Şahinler ve Yeniköy'ün 
kamulaştırılan arazilerinin bedellerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Salâhatün Kılıç'ın 
yaz?h cevabı. (7/1378) 193:196 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretlerinden ge
lir vergisi kesileceği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı ce
vabı. (7/1392) 196:197 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
canlı hayvan ihracı He ilgili kararname üzerinde
ki görüş ayrılığının giderilmesine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Ticaret Ba
kam Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1397) 197:198 

4. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezman'm, Bingöl - Kiğı ilçesine bağlı bazı köy
lerin grup yolunun yapımına ilişkin sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'm yazılı cevabı. 
(7/1431) 198:199 

5. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
1976 yılı çimento ithal ve ihracına ilişkin soru
su ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı ce
vabı. (7/1434) 199:202 

6. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
kamu kuruluşlarının yönetim kurullarında gö
rev alan siyasî parti mensubu kişilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün yazık cevabı. (7/1441) 202 

7. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, Ço
rum iline yapılacak şeker fabrikasının yeri ve 
zamanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
düikerim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1445) 202:204 

8. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdo-
ğan'ın, İPRAŞ ve Aliağa rafinerilerinin tam 
kapasite ile çalışmama nedenlerine ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa-
lâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/1456) 204:205 

9. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, zey
tinyağı rekoltesi ile taban fiyatına ilişkin soru
su ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı ce
vabı. (7/1458) 205:206 
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Sayfa 
10. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 

Esnaf Kefalet Kooperatiflerince esnafa dağıtı
lacak kredi ve Bağ - Kur ödentilerinin banka
lara yatanhş şekline ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1462) 206: 

207 
11. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 

Ege ekim bölgesinde pamuk taban fiyatına iliş
kin sorusu ve Ticaret Bakam Halil Başol'un 
yazılı cevabı. (7/1464) 207 

Teklifler 
1. — Adana Miüetvekili Emin Bilen Tümer'in, 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci mad
desinin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tek
lifi (2/704) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğîu ve 
4 arkadaşının, yabancı memleketlerde bulunan Türk 
vatandaşlarının seçimlerde oy kullanabilmelerine dair 
kanun teklifi (2/705) (İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — Çanakkale Milletvekili Murat Bayrak'ın, ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/718) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Yazılı Sorular 
4. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyahoğlu'nun. 

Çcnkın - İlgaz ilçesinde Sümerbank satış mağazası 
açılmasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1516) 

Sayfa 
12. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, 

İzmir - Bergama ilçesindeki pamuk depoları
nın inşaatına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakam 
Halil Başol'un yazık cevabı. (7/1475) 207:208 

13. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
Emekli Sandığına ait gayrimenkullerin işletilme
si ve bazı saraylardan alınan arsalara ilişkin so
rusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un 
yazılı cevabı. (7/1477) 208:210 

5. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyahoğlu'nun, 
Çankırı ilinde yapımına başlanan yolların yarım bı
rakılmasına ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/1517) 

6. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
Dışişleri Bakanının dış politika ile ilgili demeçlerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1518) 

7. — Çankırı Miüetvekili Arif Tosyahoğlu'nun, 
Çankırı Süt ve Yem Fabrikalarına iş için müracaat 
eden işçilerden para alındığı iddialarına ilişkin Ada
let ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık bakanlarından 
yazılı soru Önergesi. (7/1519) 

8. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, Hü
kümetin kuruluşundan bu güne kadar isteği dışında 
tayin edilen öğretmen ve ilkokul müfettişlerine iliş
kin Mîllî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1520) 

9. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, öğretmen 
liseleri ile eğitim enstitülerine öğrenci ahm şekline 
ilişkin Millî Eğitim Bakamndan yazdı soru önergesi. 
(7/1521) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

16 Kasım 1976 Sah günü saat 15.09'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.ö'4'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Ağn 

Ahmet Çakmak Cemil Erhan 
Divan Üyesi 

Burca 
Halil Karaatlı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

16 . 11 . 1976 Sah 
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10* — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Hacette
pe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1522) 

11. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay şehir stadının kapatılmasına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1523) 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Üsiündağ'ın, 
Konya - Ermenek Kaymakamına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/1524) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; arkadaşların dikkat buyurmasını rica ede
rim. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu'nun, Sıhhiye Meydanında yapılmakta olan anıt 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, gündem dışı söz 
istemleri vardır. İki arkadaşa gündem dışı söz vere
ceğim. Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sıhhiye Mey
danında yapılmakta olan anıt baklanda gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, hepinize saygılarımı 
arz ederim. 

— 158 
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Meclis Araştırmaları 
13. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

14. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, orman içi köylerinin soranlarım ve çö
züm yollarını saptamak anıacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/129) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında gelen sayın üye
ler imzalı birer tezkere gönderirlerse yoklamaya da
hil etme imkânını bulacağız; rica ederim. 

Görüşmeler için yeterli çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Bu gündem dışı konuşma müddeti içerisinde, bun
dan evvelki senelerde de bu kürsüye getirdiğim bir 
kaç sorundan bahsetmek istiyorum. Tabiî, sorunlann 
detaylarına inecek değilim, yalnız satırbaşlarım söyle
yip geçeceğim. 

Birincisi, Anayasa Mahkemesine üye seçimi: Sene
lerden beri bu seçim uzayıp gitmektedir. Senatoda bir 
yedek üye seçilecek... Benim aklımda kaldığına gö
re, bu 5 - 6 senelik bir meseledir. Yine bizim Mec
lisimizde bir asıl üyelik için üç seneden beri seçim 
yapılamamaktadır. 

Bizim yöneticilerin bir araya gelerek bu üye se
çimine bir çare bulmalarını arz ediyorum. Malum, 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin yaş ortalaması 60 * 65 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altmsoy 

DİVAN ÜYELERİ : Hasan Tosyalı (Kastamonu), Hüseyin Deniz (Malatya) 
» 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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arasındadır. Hastalık oluyor, gelemiyor ve müzake
reler zamanında yapılamıyor ve bu sebepten gecikme
ler oluyor, kararlar da geç yazılıyor. Müzakerelerin 
devamlı ve zamanında yapılabilmesi için bize düşe
ni yapmamız gerekir kanaatindeyim. Bunu hatırlat
makla iktifa edeceğim. 

İkinci mesele, bundan evvelki senelerde de bah
settiğim üzere, Ankara'nın hava kirlenmesi meselesi
dir. Bunun üzerinde, dumansız yakıt meselesi ve mer
kezî ısıtma meselesi üzerinde durulduğunu söyledik, 
detaylarını da anlattık; ilgililere duyurduk, yetkililere 
sorumluluklarını hatırlattık. Gene Ankara'nın soba 
ve kaloriferleri yanmaya başladı, Ankara'nın üzerine 
kirli hava da çöktü. 

Bunun için de ilgilileri bir defa daha bu kürsü
den uyarıyorum. 

Üçüncü bir mesele olarak, Ankara'nın büyük bir 
meydanı olan Sıhhıye'de bir anıt dikilmek üzeredir. 
Anıtın temelleri yükselmiştir. Bu anıtın temelleri atıl
mazdan evvel, temel açılırken ben, belediye başkanına 
bir telgraf çektim ve dedim ki: «Bu yapmak istediği
niz anıt Ankara'yı temsil etmez ve bir Ankara'nın 
sembolü de değildir. Ankara Belediyesinin de parası 
yok, borçlarını ödeyemiyor, işçilerine parasım vere
miyor, gelin bu işten vazgeçin.» 

İlk zamanlar üzerindeki levhada Ankara Beledi
yesinin bu anıtı yapacağı yazılı idi, sonraları bu anı
tı bir şirket yapmayı üzerine alıyor ve Ankara'ya ar
mağan ediyor. 

Bu anıt ilk zamanlar Hitit Güneşi Anıtıydı. Son
radan bu levha değiştirildi, «Hitit Kursu Anıtı» ol
du. Tarihçilerin ve bilenlerin yazdığına göre; bu Hi
tit Güneşi milâttan evvel 3 bin yıllarında Anadolu'da 
Çorum havalisinde yaşamış bir kavmin tann sembo
lüdür ve bir puttur (1936 yılında yapılan kazılarda 
bulunmuş.) 

Hititler milâttan evvel 2 bin yıllarında yaşamış
lar. Bunun Hititlere de ait olmadığı tespit edilmiştir. 
Bilenler böyle söylüyorlar, böyle yazıyorlar. 

Mademki, bu tarihten evvelki zamana ait bir tan
rı sembolüdür, putiur, bunun burada dikilmesinin ma
nası ve mahiyeti lüzumsuzdur. Sonra... 

ALİ SANLI (Burdur) — Turizm Bakanlığının 
sembolü o, haberin yok senin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Onu da söyleyeceğim. 

Mademki bu bir puttur, ülkemiz bir Müslüman 
diyandîr, bunun biraz da inançlara saygısızlık olduğu 
kanaatindeyim ve Ankara'yı temsil etmediğine göre, 
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! bir sembol olmadığına göre, masraf yapılmasını doğ
ru bulmuyorum. Eğer Ankara'ya bir anıt dikilmesi la
zımsa, ki, burası Sıhhiye, Atatürk'ün Ankara'ya gel
diği yolun üzerindeki bir meydandır; onun için bura
ya Ankara'yı temsil edecek bir anıt yapılması lâzım
dır. 

ALİ SANLI (Burdur) — O heykelin ne manaya 
geldiğini sen anlayamazsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale et
meyin efendim, lütfen. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Ankara'nın sembolü olacak bir anıt yapılması lâ
zımdır. Hâlâ bu memlekette meçhul asker anıtı yok
tur; bu memlekette, kanım, camm verenler için bir 
anıt dilemedik. 

I Sonra... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yazık yazık, 

hukuk mezunusun, hâkimlik yapmışsın. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sonra bir şirket, bir belediye, başkent olan bu şehrin 

I merkezine istediği anıtı ve istediği heykeli dikemez, 
I dikmemesi lâzım. Bunun, belediye meclisinin, sizlerin 

vereceği bir kararla olması lâzımdır. (C. H. P. sıra-
I Sarından gülüşmeler.) 

Uzaktan veya yakından Ankara ile ilgisi olmayan 
I bir putun bu meydanda dikilmesi yerinde değildir, 
I bunu hiç kimse kabul etmez. 
I ALİ SANLI (Burdur) — Böyle bir sanat eserine 

»ut denir mi? Sen anlayamazsın. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
I Bunun sanat eseriyle, sanat ile alâkası yoktur, bunu 
I sanat olarak kabul edemezsiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Senin mantı-
I gına göre puttur. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
I Evet, tarihten evvel yaşamış bir kavmin taptığı bir 
I puttur ve binaenaleyh, bunu kimse sanat eseri olarak 
I kabul edemez. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen toparlar mı
sınız? Vaktiniz doldu Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
I Eğer Ankara'ya bir anıt yapacaksak; bundan 55 se-
I ne evvel gâvurun Haymana'ya geldiğinde Ankara'dan 
I top sesleri duyulur ve geceleri de şavkı görülürdü, 

bunu yapmalı, Ankara'da Atatürk'ü temsil etmeli, 
I Atatürk'ü canlandırmalı, millî mücadeleyi canlandır-
I malı, tarihi canlandırmalı ve bir hadiseyi canlandırma-
I lıyız. Bunun nesi var, ne var bunda? Bir puttur ve sa-< 

159 — 
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nat eseri de yoktur. Sanata saygımız var, ona bir şey 
diyeceğim yok; ama bunun sanatla alâkası yok çok 
uzaktan ve yakından... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen bağlayın, 
vaktiniz doldu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim, bağlıyorum. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bir sanat 
eserini put olarak nitelendiriyorsun. Sen geri kafalısın, 
geri kafalı. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Yazık sana, bir 
de hukuk diploması almışsın, yazık... Haksız iç yapı
yorsun, haksız. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, hatip ken
di şahsî görüşünü ortaya koyuyor. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Biz Ankara'nın meydanına... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Senin akim ermez, 
sanattan sen ne anlarsın? Çıkıp oraya bir de konuş
ma. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Ankara'ya yakışır, Ankara'yı temsil eder, Ankara'yı 
canlandırır, Ankara'yı ifade edecek, Ankara'nın mil
lî mücadelesini canlandıracak bir anıtın dikilmesine 
razıyız; ama hiç bir değeri olmayan, puttan başka bir 
şey olmayan, sanat değeri olmayan bir anıtın dikil
mesine ve bir fukara belediyenin, parasını buraya har
camasına razı değiliz. 

Bir şirket de, sigorta şirketi de Ankara'nın... 
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen cümlenizin 

sonunu getirin, vaktiniz çok geçti. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
İstediği şehre... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Bir milyon in
sanın sorununu düşün. Ayıp sana ayıp! 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
lütfen. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Asıl mesele, ben bunun iddiasını, ben Ankara millet
vekiliyim... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Ankara belediye
sini ne hale getirdiğinizi düşün. Ankara belediyesini 
ne hale getirdiğinizi düşün. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
... Ye Ankaralıyım. Ben bunun müdafaasını... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, Sayın Köylüoğlu, 
lütfen son cümlenizi söyleyin, münakaşalara meydan 
vermeyin. Vaktiniz çok geçti, çok rica ediyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bu arkadaş arkadan bağırıyor; ama ben ne dediğini 
anlayamadım, onun için cevap da veremiyorum. Her 
halde manasız, manüksız bir şey söylese gerek ki, 
ben duyamıyorum. 

Netice olarak şunu söylemek istiyorum ve bağ
lıyorum Say m Başkan: 

Diyorum ki ben, bu bir sanat eseri değildir. Sa-
na£ eseri olsa sizinle beraberim; ama bu bir tanrı sem
bolüdür, bir puttur. Ankaralı olarak, Ankara millet
vekili olarak bunun buraya dikilmesine razı değiliz, 
diktiğiniz takdirde yarm yıkarız bunu. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar, 
C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykut'un, ilkokul 
ve ortaokul binalarının yanım, onarım ve bakımlarm-
daki gecikmeler hakkında gündem dışı konuşman. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, İlköğretim ve ortaöğre
tim inşaatlarıyle ilgili olmak üzere, buyurunuz. 

Sayın Aykul, sizden de çok rica ediyorum, yalnız 
Başkanlığa bildirdiğiniz mevzu üzerinde konuşun, bir
kaç mevzuu birbirine katmayın lütfen. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; millî eğitimimizdeki bozuk
lukları, ilkokul ve ortaokul binalarının yapım, ona
rım ve bakımlarmdaki gecikmeleri ortaya koymak 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Eğitim sürecinin, amaçlanıra ve ilkelerine uygun 
olarak devam edebilmesi için gerekli çalışma ortam
larının yaratılması gerekmektedir. Ülkemizde eğitim 
sistemimiz kapitalist ekonomi sisteminden kaynak
landığı için, eğitimin şekli tamamen kapitalist gö
rüşe uydurulmuştur. Bu nedenle de bozuktur, bir 
türlü halka yararlı haîe getirilememiştir. Öğretmen 
ve öğrenciler yeterli çalışma ortamım bulamadıkları 
için başarılı sonuçlara varamamaktadırlar. 

Eğitim sistemimizin yeniden düzenlenmesi gere
kirken sürekli olarak bozulmaktadır. Eğitim işi çok 
önemli ve nazik bir konudur. Her önüne gelene «Al 
bu işi yap, al Eğitim Bakanlığını yap denemez. Çün
kü, eğitim yoluyle insanı kaybetme ve kazanma var
dır; ama içinde bulunduğumuz dönemde insanı kay
betme uğruna eğitimimiz hızla büyük uçurumlara 
doğru sürüklenmektedir. Özellikle bu Cepheci Ba
kanın zamanında öğrenme şevki kırılmış, öğrenmeye 
ket vurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, eğitim konusunda söylene
cek çok sözümüz vardır. Bu sözlerimizi ve görüş-
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lerimlzi anlamak ve uygulamak isteyen Bakaıılann 
dönemlerini saklı tutmaktayız. 

Durumu bu şekilde tespit ettikten sonra, millî 
eğitimimizin en büyük ihtiyacı olan ve uzun yıllardır 
gereği gibi karşılanamayan ilkokul ve ortaokul bi
nası yapımı üzerinde duracağım. 

Bilindiği gibi, köy ilkokulu binalarının yapımı 
222 sayılı Eğitim Kanununun 69 ncu maddesine göre 
Bayındırlık Bakanlığına devredilmiştir. İlkokul bina
larının yapımının Bayındırlık Bakanlığına devrinden 
sonra ilkokul binası yapımı ve onarımı, ek dersane, 
öğretmen lojman ve okul tuvaletlerinin yapımında 
büyük gerileme ve duraklamalar olmuştur. Bunun 
sonucu bugün, özellikle köy ilkokullarında büyük 
çapta dersane sıkıntısı vardır. Bu tempo ile eğitim 
sorununu çözmek mümkün değildir. Köy ilkokul
larında çift öğretim, bir ölçüde üçlü dersanede ça
lışmakta, bazı köylerde de iki dersane, dört öğretmen 
bulunmaktadır. Dersanesi bulunmayan öğretmen ve 
öğrenciler büyük güçlükler içinde geçici binalar için
de çalışmaktadırlar. Bu odalara dersane demek, öğ
retmen ve öğrencileri şevkle çalıştırmak, başarılı so
nuçlar beklemek olanak dışıdır. 

İlkokul yapımı ile ilgili olarak illere gönderilen 
ödenekler zamanında harcanılmamakta, «okulları 
ihalede alan olmuyor» dîye inşaatlar geri kalmak
tadır. Harcanılmayarak geriye kalan ve özel ida
reye devredilen ödenekler, amacına uygun olmayan 
bir şekilde harcanılmakta ve yararlı sonuçlar almak 
mümkün olmamaktadır. Kesin olarak, ilkokul bi
nası, öğretmen lojmanı ve okul binalarının tamir ve 
bakımına yeni bir şekil verilmeli ve özellikle Bayın
dırlık Bakanlığından alınarak Millî Eğifim Bakan
lığına devredilmelidir. 

Bölgesel okul bakım ve tamir evi kurularak okul
ların bakımı sağlanmalıdır. 

Ortaokul binalarının da zamanında yapılması 
için gerekli önlemler alınmalı ve vatandaşlar aldatıl
maktan kurtarılmalı, köy özelliği taşıyan yerleşme 
birimlerindeki ortaokul binası ihtiyacı karşılanarak 
öğretmen ve öğrenciler geçici binalardan, can çekiş
tirmekte ve tükenmekte olan köy eğitimi bugünkü 
durumundan kurtarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, köye tayin olan öğretmenin 
en büyük sıkıntısı ev bulma işidir. Öğretmenlerin 
bir kısmı tayin oldukları köylerde oturacak ev bula- J 

mamakta ve bo konuda büyük bir güçlükle karşılaş
maktadırlar. Köylerde oturulmayacak durumda olan 
evlerde öğretmenler oturmaktadır. Tuvaleti bulun
mayan ilk ve ortaokulların durumları da iyi bir tara
madan geçirildikten sonra, gereken yapılmalıdır. 

Hangi yönünden bakarsak bakalım, büyük bir 
eğitim çıkmazıyle karşı karşıyayız. Okul yapımı 
için Ecevit Hükümeti zamanında verilen hız çok geri
lerde kalmıştır. Artık, Cephe Hükümetinin Millî 
Eğitim Bakam, öğretmenlerle uğraşmaktan, onları 
kıymaktan, öğretmeni huzursuz etme huyundan vaz
geçerek, ortada duran ve yapması gereken işlerle 
uğraşmalıdır. 

Sayın Bakanın eğitim enistütileriyle ilgili kanun
suz, yönetmeliklere aykırı, usulsüz olarak yapılan 
sınavları iptal ettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
durumu iyimser bir gelişme olarak görüyoruz. Eğer, 
Sayın Bakan Öğretmen Okulları Genel Müdürünü 
aşarak, görevini yerine getirirse, bu iyimserliğimiz da
ha da artacaktır. 

Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi gerekli uya
rılarda bulunmuş ve üzerine düşen görevi yapmıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisinin sakat bir sınav usulü
nün karşısına dikilişi ve uyarılarda bulunuşunu ka
mu oyu bilmekte ve desteklemektedir. Sayın Baka
nın en kısa zamanda bu... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, daha çok mu okuya
cağınız şey? Vaktiniz geçti, özetler misiniz lütfen? 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bitiyor, son 
cümlem, bağlıyorum Sayın Başkan. 

Vermiş olduğu emri yerine getirmesini ve eğitim 
enstitülerine girecek halk çocuklarının test yok
lamalarında almış oldukları puanları dikkate almak 
suretiyle okullarına alınmalarım ve eğitim sürecini 
tamamlamalarını beklemekteyiz. 

Halkçı bir eğitim düzeninin kurulması, özgür 
bir eğitim düzenin kurulması, kişinin şahsiyetini ge
liştirici bir eğitim düzeninin kurulması, üretici bir eği
tim düzeninin kurulması günleri gelecek ve halk ço
cukları bu kötü eğitim olanaklarından kurtulacaktır. 
Yepyeni halkçı bir eğitim düzeninin kurulması gün
leri düşüncesi ve anlayışı içerisinde konuşmama son 
veriyorum. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (C. H .P . sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Tevfik 
Paksu'nun istifası ile boşalan Çalışma Bakanlığına 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazanın atanmasının 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/719) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündemimize 

geçiyoruz^ 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, bilgiierini-

ze sunulacaktır. 

1. — Avustralya Parlamentosu Senato ye Tem- ! 
silciler Meclisi Başkanlarının davetleri üzerine 10 ki
şilik bir Türk Parlamento Heyetinin Avustralya'yı 
ziyaretlerinin uygun görüldüğü hakkında Müşterek ., 
Başkanlık Divanı mütalaası. (5/46) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi var, okunup 
tasvibinize arz olunacaktır. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanhk 

Divanları 12 . 11 -. 1976 günü müştereken toplan- I 
mış ve: 

Avustralya Parlamentosu Senatosu Başkam Sa
yın Condon Laucke ve Temsilciler Meclisi Başkam | 
Sayın B. M. Snedden'in, 10 kişilik bir Türk Parla- | 
mento Heyetinin Avustralya'yı ziyaret maScsadıyle | 

2. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Nakdî I 
Tazminat Kanununun 6535 sayılı Kanunla değişik 
1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tekli- I 
finin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/510, 4/209) 

BAŞKAN Sayın arkadaşlar, İçtüzüğün 38 nci mad
desine göre Meclis gündemine alınması teklif edilen 
iki kanun teklifi için iki önerge vardır, okutuyo
rum: i 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınıza verdiğim «Nakdî Tazminat Kamı- j 

nunun 6535 sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci mad- I 
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek mad- | 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başkanlığın 10 Kasım 1976 gün ve 1/1-10300 

sayın yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Tevfik Pak

su'nun istifası ile boşalan Çalışma Bakanlığına, Ko
caeli Milletvekili Şevket Kazan'ın atanmasının, Ana
yasanın 102 nci maddesi gereğince uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

! vâki davetlerine icabet olunmasının muvafık görüldü
ğü yolundaki Müşterek Başkanhk Divanı mütalaası
nın Meclislerin Genel Kurullarının tasviplerine sunul-

; masına, 
Karar verilmiştir. 

i Yasama Meclislerinin Dış Münasebeetlerinın Dü
zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sa
yılı Yasa ile değişik 5 nci ve bu Yasanın taibikatm-

! da uygulanan Yönetmeliğin 11 nci maddeleri hüküm-
I îeri uyarınca, Yüce Meclisin tasvibine sunulur,, 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkam 

I BAŞKAN — Başkanhk tezkeresini tasviplerinize 
j arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.» Kabul 

edilmiştir^ 

de eklenmesine ilişkin kanun teklifi» aradan uzun bir 
süre geçmesine rağmen komisyonca sonuçlandırılıp 
Genel Kurula gönderilmemiştir. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi uya
rınca sözü geçen yasa önerimin doğrudan doğruya 
gündeme alınması hususuna müsaadenizi saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

Bolu 
Abdi Özkök 

BAŞKAN — Önerge hakkında komisyona bilgi 
verilmiştir. Komisyon mevcut mu efendim?.. Bu hu
susta bir şey söylemek istiyor mu?.. Millî Eğitim Ko
misyonu? 

Feyzuîîah Bey, komisyon sözcüsü olarak buyurun. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Hakkında 
bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Başka söz isteyen?.. 
Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir efendini. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz bir hususu dikkatlerinize arz etmek 
istiyorum. 

38 nci maddeyle ilgili bir önerge geldiği zaman, 
o önergenin içeriğine göre ilgili komisyona bilgi ve
rilmesi ve komisyonun Meclisimizde bulunmak sure
tiyle önerge hakkındaki fikrini ifade etmesi gerekir. 

Bendeniz saydım 123 tane yasanın 25 tanesi 38 
nci maddeyle gelmiş durumda. Bir gün gelecek ki, 
bütün gündem 38 nci maddeyle işleyen yasalarla do
lacak ve komisyonlar görevlerini yapamaz hale ge
lecektir. 

BAŞKAN — Haklısın Sayın Sayın ölçen, dikkat 
buyurmuşsanız, önerge okunduktan sonra komisyona 
bilgi verildiğini arz ettim, komisyonun mevcut olup 
olmadığım sordum. Millî Eğitim Komisyonunun söz
cüsü Sayın Değerli, burada bulunduğunu söylediler. 
Kendilerine söz alıp almayacaklarım sordum; lüzum 
görmediler, başka da konuşan olmadı. Ben İçtüzüğün 
icabını yerine getirdim^ 

Teşekkür ederim. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Baahttin Karakoç'un, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55, '58 ve 
76 nci maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi (2J440, 4J210) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bir Anayasal zorunluluğu yerine getirmek ve geri 
kalmış yörelerin halkına hakları olan kaliteli kamu 
hizmetini sağlayabilmek amacıyle 23 . 6 . 1974 tari
hinde Meclis Başkanlığına sunduğum «657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 55, 58 ve 76 nci madde
lerine birer fıkra eklenmesi hakkındaki» ve halen 
Adalet Komisyonunda bulunan 2/440 esas numaralı 
kanun teklifim, aradan 1,5 yıllık bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen ilgili Komisyonda görüşülerek Ge
nel Kurula sunulmamıştır. 

Söz konusu teklifimin Meclis İçtüzüğünün 38 nci 
maddesi gereğince doğrudan Genel Kurul gündemine 
alınmasını saygılarımla öneririm. 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında da Bütçe Plan 
Komisyonuna bilgi verilmiştir. 

Plan Komisyonu burada mı efendim? Burada. 
TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Söz verir mi

siniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkanım söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Kürsüden rica 
edeyim, lütfen. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Yalnız 
Sayın Başkanım, benim teklifim üç tanedir. Aynı 
amaca yönelik, üç ayrı kanuna değişiklik ve ekler 
getirmesi yolunda teklif etmiştim, üçünü birden tak
dim etmiştim. Aynı amaca yönelik olduğu için müm
künse tümü üzerinde birden konuşma isteyecek
tim. 

BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı okumak zorun
dayız. Yalnız şu ana kadar ancak bu iki önerge için 
ilgili komisyonlara bilgi verebildik. Diğerleri hak
kında henüz komisyonla bir mutabakat temin ede
medik. Onun için onları muameleye koyamayacağız, 
ancak bu iki önergeyi muameleye koyacağız efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Mutabakata mı 
varıyorsunuz? 

BAŞKAN — Afedersiniz efendim, mutabakat de
ğil, haber veriyoruz. Biraz evel Sayın Ölçen arkadaşı
mızın itirazını dinlediniz. Bu itirazlara mahal kal
maması için komisyonlara haber veriyoruz; hazır
lıklı bulunmaları ve kendilerini savunmaları için. 

Buyurun Sayın Yücel. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; ben sırf bu teklifin komisyonda sü
resi içerisinde görüşüîemediğini ifade etmek için hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Bütçe Plan Komisyonunda geçen dönem içerisin
de, tatilden önce 70'e yakın tasarı ve teklif görüşül
müş, karara bağlanmış ve Genel Kurula sunulmuş 
bulunmaktadır. Halen Bütçe Plan Komisyonunda 
47 tasan ve 139 teklif görüşme sırası beklemektedir, 
bu da yoğun bir çalışmayı gerektiriyor. O bakımdan, 
bu kadar sayı içerisinde bazı tekliflerin süresi içe
risinde görüşülme imkânı bulunamadığını ve o sebep
le 38 nci maddeye göre konunun buraya aktarılmış 
olduğunu, Bütçe Plan Komisyonunda görüşülememe 
sebebinin, gündemindeki maddelerinin çok sayıda 
bulunmuş olması, çeşitli konulara inhisar etmiş olması 
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ve bazı konularda da çok sayıda teklif verilmiş ol
ması sebebiyle bir sonuca ulaşamamış bulunmasını 
ifade etmek için söz almış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Öner

ge sahibi olarak lehte söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayan 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce, Plan Komisyonu Üyesi değerli arka
daşım Turgut Yücel, Komisyonun gündeminin yük
lü olması sebebiyle gerekli çalışmayı yapamadığını ve 
bu teklifimizin de Komisyonda bugüne kadar görüş
me olanağının bulunmadığını belirttiler. Elbette ki, 
bu bir gerçeğin ifadesi; ancak ortaya Plan Komis
yonuna hâkim olan bir düşünceyi de sermiş olması 
bakımından ilginçtir. Ben izninizle bu yöne dokun
mak ve önergemin gerekçesini açıklamak istiyorum. 

Teklifim 23 . 6 . 1975 tarihinde Başkanlığa ve
rilmiş ve Komisyona intikal etmiştir. O günden bu 
yana 1,5 yıla yakın bir zaman geçmiştir. Bu 1,5 yıl 
içerisinde elbetteki Komisyondan birçok teklifler, ta
sarılar geçmiştir. Benim teklifimin Komisyona veril
mesinden çok sonra Komisyona intikal etmiş olan 
teklifler de görüşülmüş, karara bağlanmış, Meclislere 
intikal etmiş ve kanunlaşmıştır. Bu demektir ki, Ko
misyonlarda gündemin tanziminde, eîbetteki haklı ola
rak işin önemine bakılmakta ve bu şekilde bir ön
celik sırası saptanmaktadır. Bunu haksız bulmaya 
imkân yok; komisyonun - bir yerde - takdiridir, yet
kisidir; buna karşı çıkmak mümkün değil. 

Ancak, takdirde hata da her zaman söz konu
sudur; bu takdire mesnet olan zihniyette de hatalar 
olması söz konusudur. İşte burada böyle bir hata ile 
karşı karşıyayız. 

Bu hatayı ortaya koyabilmek için teklifimin ge
rekçesini izah etmeme müsaadenizi rica ediyorum. 
Teklifim, her partinin, özellikle geri kalmış bölgeler 
halkına hitap etmek söz konusu olduğu zaman savun
duğu ve gerçekleştirmeyi vaat ettiği bir konu ile il
gilidir: Geri kamus yörelerin kalkındırılması; yurdu
muzda mevcut olan geri kalmışlık adaletsizliğini, sos
yal adalet ve Anayasanın gereklerine uygun şekilde 
gidermek. 

Yüce Meclisimizde grapu bulunan veya bulunma
yan bütün partiler bölgeler arasında dengeyi, sosyal 
adalet ilkelerine uygun şekilde sağlamayı vaat etmiş
lerdir, etmektedirler. Özellikle Doğıı'ya giden parti 
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I liderleri bunun önemle üzerinde durmaktadırlar, hal
kımızı umutlandırmaktadırlar; ama burada kendi ge
nel politikalarına uygun şekilde işin askıya alın
dığını, bana önem verişmediğini, işte bu teklifimin 
komisyonda 1,5 sene bekletilmesi suretiyle bir kere 
dalıa görmüş oluyoruz. 

Nedir teklifin amacı? Anayasaya aykırılığı kesin 
olan bir kanun hükmünün kaldırtmasını istiyorz. Di
yoruz ki: Kaliteli memur, görevini dürüst, doğru ya
pan memur, kaliteli amme hizmetini gerçekleştiren 
memurdur. Bunları yalnız ilerlemiş yörelerimizde, şe
hirlerimizde çalıştırmak değil; geri kalmış yörelerde 
de çalıştırmak zorundasınız; o bölgelere de amme 
hizmetini aynı ölçüler içerisinde, aynı değerde sunmak 
zorundasınız. Görevini ihmal eden, doğru dürüst ça
lışmayan, zaman zaman görevden kaçan, bu yüzden 
de hakkında disiplin kovuşturması uygulanan bir kim
seyi sürgün cezası ile veya yer değiştirme cezası ile 
geri kalmış yörelere süremezsiniz. Bu, o memuru 
cezalandırmaktan çok, gönderdiğiniz geri kalmış yö
redeki halkı cezalandırmaktır. 

Bu mantığa bir itiraz var mı? Mümkün değil. 
Görevini ihmal eden memuru alacaksınız ilerlemiş İs
tanbul ilimizden, Ankara'mızdan, İzmir'imizden, ve
receksiniz SHrt'e, Hakkâri'ye. Ne yapacak orada o? 
Yani sen burada görevini ihmal ediyorsun; bu vatan
daşlar senin göreceğin amme hizmetinden istifade ede
miyorlar. Madem ki sen doğru dürüst amme hizmeti 
yapamıyorsun, bunun kahrını Hakkârili çeksin, bu-
nuiî kalırını Siirtli çeksin demek değil midir bu? Bunu 
demeye kimsenin hakkı var mı? Anayasaya aykırı 
değil mi? Eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Bunun 
aykırılığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
tedvini sırasında anlaşılmış olacaktır ki, o kanunda 
dalıa önce var olan yer değiştirme cezası kaldırılmış
tır; ama bu yer değiştirme cezası Hâkimler Kanunun
da halen vardır. Görevini kötüye kullandığı, kötüye 
kullandığı demiyeyim de birtakım kusurları saptanan 
hâkimler, cezaen disiplin kovuşturması sonunda geri 
kalmış bölgelere atanmaktadırlar. Yani oranın ku
surlu adaletinin kahrını o bölge halkı çeksin, der 
gibi. Bu, büyük bir kusurdur. Bu, Anayasaya aykırı 
bir harekettir; katiyen mevzuatımız içerisinde bulun
mamalıdır. Adaletin kanun tarafından ihlâlidir bu. 
Bunu önlemek üzere 3 kanunda değişildik önermişiz-
dir. Kaliteli âmme hizmetinin memleketin kalkınması, 
geri kalmış yörelerin sosyal adalet ilkelerine uygun 
şekilde kaîksndsnlabilmesi amacına da uymak üze-

I re, bu bölgelerde de âmme hizmetlerinin kaliteli şekil-! 
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de görülebilmesi için, bu hükümlerin kaldırılması, 
kaliteli memurların geri kalmış yörelerde de çalıştırıl
masını sağlamak üzere 3 kanunda değişiklik önerge
lerimiz vardır. Bu, işte onlardan birisidir. Bu öne
rim Anayasanın gereğidir, zorunludur, mutlaka ka
bulü gerekmektedir. 

Kabul edeceğiniz ümidi ile, hepimizin vaatlerine 
uygun şekilde olduğu için, parti farkı gözetmeksizin 
bütün arkadaşlarımdan bunu rica ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge hakkında başka söz isteyen? Yok. 
Önergeyi tekrar okutup tasviplerinize arz edece

ğim. 

(Diyarbakır Milletvekili 
önergesi tekrar okundu.) 

Bahattin Karakoç'un 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar efendim... Kabul etmeyenler lütfen 
işaret buyursun efendim... Önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/128) 

BAŞKAN — Meclis araştırma önergeleri vardır, 
okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7 ilimizde üretilen haşhaş ekimi Amerika'nın bas-

kısıyle yasaklanınıştı. 1974 yılında Ecevit Hükümeti 
tarafından tekrar 7 iMe haşhaş ekimine izin verildi. 
Bu defa Demirel Hükümeti halkı haşhaş üretiminden 
caydırabilmek için yasa ve kararnameye aykırı ola-
ralk üreticiler üzerinde çeşilli baskılara giriştiği göz
den kaçmamaktadır. 

Şöyle ki : 
1. — Toprak Mahsulleri Ofisi halktan aldığı haş

haş kabuğuna kilogram başına 18 lira ödemekte «2,10 
- 2,25 dolar» ortalama 35 liradan Amerikan tüccar
larına satmaktadır. Böylece hükümet köylünün malı
nı ucuz alıp yüksek fiyatla satarak üreticinin sırtın
dan ihtikâr yapmakta ve halkı soymaktadır. 

2. — Bazı köylere ekim için izin belgesi verme
mektedir. 

3. — Üreticilere kararnameye rağmen beş dekar 
ekim sahasına müsaade etmemek için akıl almaz se
bepler ileri sürmekte ve zorluk çıkarmaktadır. 

4. — Haşhaş kabuğunun teknik usullere göre ezil
mesine müsaade etmemekte bıçak ile kesilmesi yön
temini uygulamakla halka zorluk çıkararak iş günü 
kaybına sebep olmaktadır. 

5. — Toprak Mahsulleri Ofisi ahm yerinde haş
haş kabuğunun ezilmesini, tartılmasını, çuvallanması-
m ve taşınmasını müteahhide ihale etmek suretiyle bu 

iş için üreticiden ücret kesmekte olmasına rağmen 
aynı işi tekrar üreticiye yaptırmakta böylece halkın 
sırtından partizanları beslemektedirler. 

Yüce Parlamentonun haşhaş üreticisi üzerinde oy
nanan oyun ve baskıların olup olmadığım bilmesi ve 
halktan ucuz alman haşhaş kabuğuna kilogram başı
na 10 lira daha prim verilip verilemeyeceğinin tespiti 
için Anayasanın 88 nci ve Millet Meclisli İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Afyonkarahisar Amasya 
Süleyman Mutlu Vehbi Meşhur 

Burdur Trabzon 
Osman Aykul Hüseyin Kadri Eyüboğîu 

Van Siirt 
İhsan Bedirhanoğlu Abdülbaki Cartı 

Sinop Gaziantep 
Yalçın Oğuz Yusuf Öztüıkmen 

Bingöl Adana 
Hasan Celâle tün Ezman Osman Çıtmk 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 ar
kadaşının, orman içi köylerinin sorunlarını ve çözüm 
yollarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/129) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Hayatlarını çetin güçlükler içinde geçiren ve çağ 
dışı bir yaşama terkedilmiş bulunan orman içi köy
lülerinin durumlarım inceiemcik ve ortaya koymak 
için, bir Meclis Araştırması yapılmasının yararlı ola
cağı kanaatına varmış bulunmaktayız. 
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Ülkemizin en yoksul insanları orman içi köyle
rinde yaşamaktedır. «Kuş uçmaz, kervan geçmez» il
kesinin geçerliliği artık son bulmalıdır. İlkel bir ha
yattan, uygar bir hayata geçişte devleti yanlarında 
görmek orman içi köylülerinin de hakikidir. Çile çek
mek gerçekten yaşamaksa, bu hayatın kaynağını da, 
barınağını da orman içi köylerinde her an görmek 
olağandır. Bu Anayasa ve insanlık dışı hayatın son 
bulması için, gerekli yasalar çıkarılmalı ve orman 
içi köylülerinin gelişmesi için etkili bir biçimde gi
rişimlerde bulunulmalıdır. 

Orman içi köylerinde 12 milyon civarında insan 
yaşatmaktadır. Bu köylülerimizin derileri ve çözüm 
bekleyen problemleri anaîhatlar halinde şu bölümler 
halinde özetlenebilir. 

1. — Orman içi köylerinde hızlı bir nüfus çoğal
ması vardır. Buna karşın olanaklar tamamen dardır. 

2. — Omıan içi köylülerinin dizi dizi dertlerinin 
yamnda, kendilerine göre en önemlileri şunlardır : 

a) Orman içi köylerinde ekilir, dikilir arazi çok 
dardu*, tarımsal verim çok düşüktür, sanayiye rastla
mak mümkün değildir. 

b) Orman tahdit komiisyonlan orman içi köylü
lerini iyice sıkışık duruma düşürmüş ve düşürmekte
dir. Şimdiye kadar ekip diktikleri arazilerin bir kıs
mı ellerinden alınmıştır. Bu arazilerden çıkarılan köy
lüler : «Biz şünıdi ne yapacağız» demektedirîer. As
lında köylüler ormanın baltalanması ve yok olması
na karşıdırlar. Devlet bizi buradan verimli toprak
ların bulunduğu yerlere veya sanayi bölgelerine yer
leştirsin, işyeri bulsun, biz huzur içinde olduktan son
ra buraları bırakabiliriz demektedirler. 

c) Ylüarca süren ve bir türlü bitmeyen orman 
davaları köylünün belini bükmüştür. Köylüler orman 
af kanununun çıkmasını beklemektedirler. 50 - 60 
dosya ile orman içi köylerine gelen hâkimlerden köy
lüler korkar ve kaçar duruma gelmişlerdir. 

d) Artık orman içi köylülerinin işlemekte olduk
ları arazilerinin tapuları kendilerine verilmeli ve bu 
köylülerin huzursuzluğu giddrlerek, yaşama güvence
leri sağlanmalı, orman, köylü çelişkisi son bulmalı
dır. 

e) Köylüleri orman içinden çıkarma ve çevre 
arazilerini tel ile çevimıe çahşmalan sürdüriiimek-
tedür. Bu durum karşısında devle! köylünün yanında 
yerini almalı ve yaşamım sürdürmek isteyen orman 
içi köylülerine, gerekli yaşama ortamını hazırlama
lıdır. 

3. — Orman içi köylülerinin yıllık gelirleri çok 
düşi&ktür ve yoksuldurlar. Bu köylerde gizli ve açık 
işsizlik göstergesi en yüksek düzeydedir. 

4. — Orköy Genel Müdürlüğü kurulmasına, or
man içi köylerini kalkındırma yönetmeliği çıkarıla
rak, uygulamaya konulmasına rağmen, devlet yatırım
larından en az belki hiç denebilecek şekilde yarar
lanma olanağı bulamayan orman içi köylüleridir. Bu 
yatırımlarda bölgeler arası denge bîr türlü kurulama
mıştır. Bugünkü Cephe Hükümetinin orman içi köy
leri ile ilgili bir yeniliğini görmek mümkün değildir. 
Kalkınma da bu köyüer sürekli olarak geri plana itil
mişlerdir. 

5. — Ülkemizde iç göçün kaynağını genel olarak 
orman içi köyleri teşkil etmektedir. Orman içi köy
lerinde geçimlerini sağlayamayan köylüler sürekli 
olarak yer değiştirmekte ve bunun sonucu olarak, bir 
türlü düzenli bir yaşama ortamına kavuşamamakta-
dırîar. 

6. — Orman içi köylüleri, geçici işçi durumunda 
tütün ve pamuk işçisi olarak başka bölgelere gitmekte, 
bir y;hn büyük bir kısmını kötü hayat şartlan allın
da buralarda geçirmektedirler. 

7. — Elektrik, yol, içme suyu, sulama suyu, tapu
lama, okul yapımı gîbi altyapı ile ilgili yatırım hiz
metlerine bu köyler bir türlü kavuşturulamamakta ve 
gecikmeler özellikle etkinliğini sürdürmektedir. Bu 
köylerin gelişip kalkınabilmesi için, planlı, program
lı ve etkili girişimlerde bulunmak gerekmektedir. 

8. — Orman içi köylerinde eğitim sorunu da çö
züme bağlanmamıştır. Yükseköğrenim yapan kişi sa
yısı çok azdır. Bu köylerde yaşayan halk çocukları 
da okutulmalı ve devletin eğitim olanaklarından ya-
rariandırilmahdır. 

9. — Orman içi köylerinde beslenme temelinden 
bozuktur. Yenilen besin maddeleri mahdut ve besi 
değeri çok düşüktür. Devlet beslenme yönünden ge
reken girişimlerini yapmalı, hükümet Anayasanın em
rettiği görevlerini yerine getirmelidir. 

İö. — Osman içi köylüleri ormanı beklemekte ve 
koramaktadır. Bu köylülerin çevrelerindeki zengin
lik kaynağsmn gelirlerinden yararlanmaları en doğal 
baklandır. Düzen yanlış kurulduğu ve sömürüyü esas 
aldığı için, orman içi köylüleri de sömürülmekte ve 
onmana hiç aj-ak basmayan ve o haşin doğanın çile
sini çekmeyen, kereste şiıketleri ile odun tüccarları 
orman gelirlerinden büyük kazançlar sağlamaktadır-
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lar. Orman içi köylülerine de boğaz tokluğuna çalış
mak, suçlu gözü ile mahkemelere sevkedilerek, ceza
evlerine yatmak kalmaktadır. Böylesine kendi köy
lüsünü ezen, sömürten yoksul ve güçsüz bırakan bir 
düzen gÖTÜÎmemiiştir. 

11. — Anayasanın 131 nd maddesin'in 4 ncü ben
dinde orman içi köylüleri ile ilgili amir hükümler bu
lunmasına rağmen, bugüne kadar uygulanması ve ge
reken önlemlerin alınmayışı orman içi köylerimin prob
lemlerinin gün geçtikçe artmasına, köylülerin sıkıntılı 
bir hayata terkediimeîerine sebep olmuştur. 

Ülkemizde dengeli kalkınma da çok gerilerde kal
dığımızı belirlemek, özellikle orman içi köylerinin 
problemlerini ortaya çıkarmak, çözüm yollanın öner
mek, Meclisin bilgi edinmesini sağlamak amacıyle 
Anayasanın 88 nd ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 

- 103 ncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Burdur 
Osman Aykul 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 
Afyorikarahisar 

Süleyman Mutlu 
Sinop 

Fikret Övet 
Ankara 

Muammer Alıcı 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Hatay 
Sabrı înce 

Afyorikarahisar 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

BAŞKAN — Bu önerge de gündemdeki yerini 
alacak ve sırası gelince görüşülecektir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmenin, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ile Millî 
Savunma Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/211) 

BAŞKAN — Bazı komisyonlardan istifa önerge
leri var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi Bulunduğum Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu ile Millî Savunma Komisyonun
dan istifa ediyorum. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Trabzon 

Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 
5. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 

Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/212) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Adalet Partisi Grup Başkanvekilli-

ğine seçilmem ve buradaki işlerimin çokluğu müna
sebetiyle, üyesi bulunduğum Millet Meclisi Dışişle
ri Komisyonundan istifa ediyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Şimdi, bazı komisyonlarda boş bu

lunan üyelikler için seçimler yapılacaktır. Sırasıyla 
okutup oylarınıza arz edeceğim : 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere siyasî 
parti gruplarınca gösterilen adayların listesi 

Adalet Komisyonu 
HaJit Evliya (Kahramanmaraş) (A. P.) 
Ahmet Tevfik Paksu (Kahramanmaraş) (M. S. P.) 
Abdülkadir Öncel (Urfa) (M. S. P.) 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Anayasa Komisyonu 

Yasin Hatipoğlu (Çorum) 
Şener Battal (Konya) 
İdris Ankan {Siirt) 

(M. S. P.) 
(M. S. P.) 

(A. P.) 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu 
Fehmi Cumahoğlu (İstanbul) (M. S. P.) 
Nilüfer Gürsoy (İstanbul) (A. P.) 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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İçişleri Komisyonu 
Ömer Lütfi Zararsız Yozgat (M. S. P.) 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu 
Mehmet Bozgeyik Gaziantep (M. S. P.) 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Plan Komisyonu 
Ekrem Dikmen Trabzon (D. P.) 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

1. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 36 arkadaşının, tarım kesiminin yeniden 
düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı kuruluş ve görevlerinin tanzimine mütedair 
yetki kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/615) (S. Sa
yısı : 398) (1) 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Burada bu
lunduğuma göre bakabilirim efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bu ka

nun gündemde birinci maddeye giremez efendim; söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımız, şimdi 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Gündemin 1 nci sırasında yer alan 398 S. Sayılı 
Yetki Kanunu teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet var mı?.. (A. P. sıralarından «Hükümet 
burada» sesleri) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Danışma Kurulu 
önerisi var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, bu konu ile 
ilgileniyorsunuz değil mi efendim? 

BAŞKAN — Efendim ne buyurdunuz? Bu kanun 
teklifi gündemin birinci maddeslndedir. 

ALİ SANLI (Burdur) — Giremez efendim, yan
lış düzenlenmiş. Usuîî itirazım var. 

BAŞKAN — Bu gündemin maddesine itiraz edi
yorsunuz, bu kanunun görüşülemeyeceğine itiraz edi
yorsunuz, öyle mi efendim? 

ALİ SANLI (Burdur) — Evet efendim, birinci 
maddeye giremez. 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

7. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 36 arkadaşının, tarım kesiminin yeniden 
düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı kuruluş ve görevlerinin tanzimine mütedair 
yetki kanunu teklifinin gündemin birinci sırasında 
görüşülüp görüşülemeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, 

Milletvekilleri; 
Sayın 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Savcı ve ar
kadaşlarının, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğının Teşkilât Yasasına ilişkin Bakanlar Kuruluna 
yetki istemine dair teklifi, gündemin birinci madde
sine kendiliğinden gelmiş görünmektedir. Bu da, Ana
yasadaki; yetki kanunlarının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi ilkesinden doğmaktadır. 

Şayet milletvekillerinin, Parlamento üyelerinin, 
Bakanlar Kuruluna has yetki kanunu teklif etme 

(1) 398 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

hakkını kabul ettiğimiz takdirde, son derece büyük 
bir Meclis obstrüksiyonuyla karşı karşıya kalırız. 

Örneğin; her milletvekili arkadaşım birer yetki 
kanunu teklifi vermek suretiyle gerek Bakanlar Ku
rulunun önerdiği tasarıları, gerek milletvekillerinin, 
usulün ve İçtüzüğün hükümlerine göre vermiş olduk
ları tekliflerin gündemdeki sırasını almak imkânı 
vardır. Burada bir milletvekili arkadaşımız 50 tane 
yetki kanunu teklif etti mi Meclis kitlenir. 

Bakanlar Kurulunun yetki alması meselesi, salt 
yürütmeye tanınmış bir yetkidir, öncelikle, milletve
killerinin yetki kanunu teklif edip, etmeme hakkı
nın bulunduğu tartışılmalıdır. 

Bir ikincisi, acaba Danışma Kurulunun kararla
rına da bu hüküm işler mi? Ben, maddeleri oku
yarak tayin etmeye çalışacağım. 

Gündemle ilişkin 50 nci maddede, İçtüzüğün ka
nun tasarı ve teklifleriyle, komisyonlardan gelen di
ğer işler 7 nci maddededir. Bu 7 nci maddeyi Danış
ma Kurulu bir sırayla düzenleyebilir, özel gündem 
maddesi de yapılabilir 51 nci maddeye göre. 
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Şimdi, yetki kanununa ilişkin hüküm ne diyor: 
«Yetki kanunları da İçtüzükteki usule göre görüşü
lür, öncelikle, ivedilikle» diyor. Peki, Danışma Ku
rulu tasarrufları, İçtüzüğün tasarruftan, İçtüzüğün 
kurumları değil midir? O zaman Danışma Kurulu
nun fonksiyonu ne olacaktır? Biz Danışma Kuruluy
la bir gündem tayin etmişiz, bir arkadaşımız bir yet
ki kanunu teklif ediyor, Danışma Kurulu müessese
si işlemez hale geliyor, 

Gerek Danışma Kurulu tasarruflarını ortadan 
kaldırıcı mahiyeti, gerekse milletvekillerinin yetki 
kanunu teklif etme hakkı tartışılmalıdır. Bir emsal 
kabul edilip, burada parti grup başkanvekillcri, yani 
Danışma Kuruluyla geriye çekip, komisyonda mü
zakere edilmesi yolunda alınacak bir karar, ileride 
herhangi bir arkadaşımızın anlayış göstermemesi ve 
herhangi bir parti grupunun anlayış göstermemesi 
halinde, Meclis çalıştırılmaz hale gelebilir. Bu neden
le gündemin 1 nci maddesine girmesini, otomatik 
olarak girmesini kabul etmek iki nedenle mümkün 
değildir. 

Birincisi, milletvekillerinin kanun teklif etine 
haklan başka şeydir, Bakanlar Kurulunun yetki is
temi başka şeydir. Bunu, 64 ncü madde ile 91 nci 
maddeyi yorumlayarak izah etmek mümkün. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetki
lerine ilişkin Anayasanın 64 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası; «Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, bel
li konularda, Bakanlar Kumluna kanun hükmünde 
kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki ve
ren kanunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, kap
samı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve 
yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin açık
ça gösterilmesi ve kanun hükmünde kararnamede de 
yetkinin hangi kanunla verilmiş olduğunun belirtil
mesi lâzımdır.» der. 

Görülüyor ki, bir düzenleme yetkisi veriyoruz ve 
aynca o düzenlemeye uygun bir icra yetkisini Türki
ye Büyük Millet Meclisi olarak devrediyoruz. 

Şimdi, 91 nci maddeye göre, kanun teklif etme 
yetkisini okuyalım: «Kanun teklif etmeye, Bakanlar 
Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yet
kilidirler.» 

Acaba, ikinci fıkradaki yetki devrini bir millet
vekili arkadaşımızın vermesi mümkün müdür? «Biz 
verebiliriz» diyoruz, Türkiye Büyük Millet, Meclisi 
bu yetkiyi verebilir. Peki, istem kimden gelecektir? 
Hükümetten gelecektir. Ortada Hükümetin istemi 
yokken, nasıl onun yetki kanun teklifi olarak nıüza-
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keresi mümkün olur? Bu nedenle, en azından bu ko
nuda tartışma açılmalıdır. 

İkinci olarak da, meğer ki milletvekillerinin yetki 
kanunu teklif edebileceklerini kabul etsek dahi, Da-

f mşma Kurulu müessesesesini işlemez hale getirecek 
bir uygulamadan kaçınmamız gerekir. Çünkü, o yet
ki teklifi de yine İçtüzükteki kurallara göre mttzake-

. re edilecektir. İçtüzükteki kurallarda Danışma Ku
rulunun fonksiyon ve yetkileri belirtilmiştir: Özel 
gündem yapmak, gündemin 7 nci bölümünü teşkil 
eden «Kanun tasarısı ve tekliflerini» sıralamak hak
kı vardır. Otomatik 1 nci maddeye gelmiş, müzake
re edeceğiz diyoruz. Ortada bir Danışma Kurulu 
kararı var. Bugün ne görüşecektik? Daha önce alı
nan kararla, Türk Ceza Kanunun 401 nci madde
siyle, anlaşmalarla ilgili kanunları görüşeceğiz. Da
ha önce bir Danışma Kurulu Karan var. Bunu na
sıl bertaraf edersiniz? İçtüzükteki hüküm açıktır. 

Bu nedenle, Başkanın tutumunu hatalı kabul edi
yorum. Çünkü, bu teklifin otomatikman gündemin 
1 nci maddesinde yer alması ve müzakereye açılma
sı hatalıdır. 

Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Sanlı. 
Muhterem arkadaşlar, öyle sanıyorum ki, Saym 

Sanlı, kanunun müzakeresi başladığı zaman tümü 
üzerinde görüşlerini arz etmesi gereken hususu bura
da söylediler. 

ALİ SANLI (Burdur) — «Gündemin 1 nci mad
desine koyamazsınız, müzakere açamazsınız» diyo
rum; sıraya girer. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Gündem 
daha evvel tanzim edilmiştir efendim. Gündem tan
ziminde Danışma Kurulunun daha evvelki kararı 
nazarı itibara alınmıştır; ancak gündemin 1 nci mad
desini bu konu işgal ettiği için, Danışma Kurulunun 
önerisi bundan sonra gelmiştir; bu kanunun bura
da müzakere edilip, edilemeyeceği milletvekillerinin 
tek tek veya birkaç milletvekilinin bir arada bir yet
ki kanunu teklif edip edemeyeceği hususu, kanunun 
tümü üzerindeki müzakereye başlandığı zaman ra
hatça söyleyebileceğiniz bir husustur. 

Gündemin 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında bir muamele yapmamız imkânı yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yanlış gö
rüyorsunuz Sayın Başkanım, ilgili konu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Uysal.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Arz edebi

lir miyim efendim? 
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BAŞKAN — Tabiî Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gündemin 

1 nci maddesindeki husus, Danışma Kurulu Kararıy-
le ilgili husus değildir. 

BAŞKAN — Anayasanın gereğidir Sayın Uysal, 
Anayasanın gereğidir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Arkadaşı
mız da Anayasanın gereği olarak bu usulün, günde
min 1 nci maddesine bu şekilde gelmiş bir yasa ola
rak gelmemesi görüşünü savunuyor efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Anayasanın gereği ola
rak anlayamazsınız, gündemin 1 nci maddesine ge
tiremezsiniz. 

BAŞKAN — Bu görüşünü dinledik efendim. Za
ten kendisine İçtüzüğün 64 ncü maddesine göre usul 
hakkında söz verdim, fikirlerini beyan ettiler. Başka
ca söz isteyen olursa lehte ve aleyhte söz vereceğim 
efendim. 

Sayın ölçen, lehinde mi, aleyhinde mi efendim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kürsüye 
çıkmadan önce bir hususu arz etmek isterim: 

Bu konu iki cephelidir: Bunlardan bir tanesi Sa
yın Sanh'nm ifade ettikleri gibi «Acaba gündemin 
1 nci maddesinde yer alabilir mi?» ki, biz de aynı 
kanaatdeyiz; yer alamaz. 

İkincisi, «Gündemin 1 nci maddesinde yer al
ması halinde Danışma Kurulu karan ile Komisyon
da tekrar müzakere edilmesi» dir. 

Bu iki konu birbirinden ayrıdır. Gündemin birin
ci maddesinde yer alamayacağı tezini ileri süreriz ve 
müteakiben eğer gündemin 1 nci maddesinde yer al
ma tezi söz konusu edilirse, o takdirde Danışma Ku
rulunun önergesini işleme koyarsınız. 

Bu nedenle, evvelâ birinci aşamayı müzakere et
meniz gerekir, ikinci aşamadan farklı hale getirmek 
için. Bendeniz birinci aşama için dahi, aleyhte söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın ölçen, bendeniz de bunu bi
rinci şekliyle kabul ettim, bir usul meselesi telâkki 
ettim ve Sayın Sanh'ya İçtüzüğün 64 ncü maddesine 
istinaden söz verdim; gündemin 1 nci maddesini iş
gal edip edemeyeceği hakkında. 

Yalnız, malumunuz, 64 ncü maddeye göre lehte 
ve aleyhte ikişer kişiye söz veririm. Eğer lehinde baş
ka söz isteyen yoksa, zatıâlinize aleyhte söz verebi
lirim. Lehinde görüşmek isteyen var mı?.. Yok. O hal
de buyurun Saym ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlar, galiba vaktinizi almak zo
runda kaldım, bu nedenle önce özür dilerim. 

Eğer Hükümet yetki alıp almamakta bir düşün
ceye sahip değilse ve Yüce Meclisten yetki alma ar
zusu ile huzurumuza gelmemiş ise veya yetki alarak 
Bakanlar Kurulu kararı tanzim etmek niyetinde değil 
ise, her halde Parlamentoda milletvekili arkadaşları-
rmzm Hükümeti, kendi isteği dışında, yetki ile teç
hiz etmeye teşebbüs etmesi, bu Mecliste tıkanıklık
lara neden olacaktır. Bu noktayı arz etmek istiyo
rum. 

Şu halde meselenin bu şıkkında da, yani günde
min 1 nci maddesinde yer alıp almaması meselesi da
hi iki noktalı, iki konumlu bir meseledir. Bunlardan 
bir tanesi, Hükümet yetkiyi istemediği halde, Hükü
met yetkiyi istemediğini Danışma Kurulunda ifade 
ettiği halde, Parlamento kendisine, yani Hükümete 
istemediği yetkiyi vermeyi düşünmektedir veya bu
nu müzakere etmektedir bu yasa teklifiyle. Önce bu
nu açıklığa kavuşturmak lâzım. Hükümetin isteme
diği bir yetkiyi Parlamento kendisine verirse hangi 
sakıncalar ortaya çıkar? Birinci konum bu. 

Şu sakınca ortaya çıkar: Hükümet, kendisine Yü
ce Meclisin verdiği yetkiyi kullanmayabilir, isteme
diğine göre kullanmaz, yani o yetkiyi aldıktan son
ra, tanınan iki yıl zarfında, konuyu Bakanlar Ku
rulu kararı haline getirmez. Dolayısıyle, Bakanlar 
Kurulu kararı haline getirilmediği için iki sene bu 
yetki kullanılmaz, kullanılmadıktan sonra da bu 
yetki ortadan kalkar. Meclis üyeleri, Meclisi bu ne
denle meşgul etmiş oîur. 

Bu, kötü ve sakıncalı bir uygulamaya yol açar". 
Mademki Hükümet yetki istememektedir ve madem
ki yetki kendisine verildiği zaman dahi istemediğine 
göre, Bakanlar Kurulu kararı düzenlemeyerek o yet
kiyi kullanmayacaktır. O takdirde bazı gruplar, ba
zı milletvekili arkadaşlarımız yetki teklifi getirerek 
Meclisin gündeminde yer alan önemli maddelerin 
önünü kapatmış olurlar. Birinci sakınca bu. 

İkinci sakınca. Aslında Anayasanın 64 icü mad
desinde yetki kanunları her ne kadar gündemin 1 
nci maddesine geliyor ise de, o takdirde Hüküme
tin kendisine tevdi edilen bu yetkiyi kullanıp kullan
madığına bakmayarak, Millet Meclisinde bazı grup
lar, bazı parlamenterler grupları, gündemde görüşül
mesini istemediği maddelerin, yasaların, konuların 
görüşülmesini bu nedenle ilânihaye erteleyebilir. 
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Bir başka sakıncayı da burada dikkatlerinize arz 
etmek istiyorum. Aslında yetki konusu böylece or
taya çıkarsa, tamamen tersine bir uygulama da söz 
konusu olabilir. Böylece bazı gruplar, özellikle Hü
kümet kanadına ait gruplar, önceliği haiz olması ge
reken yasaları, Danışma Kurulunda görüşme olana
ğına kavuşturamamış iseler, o takdirde bunu yetki 
tasarısı, yetki teklifi haline getirmek suretiyle, önce
lik sırasını kendi diledikleri, uygun gördükleri biçim
de düzenleme olanağına kavuşurlar. Bu halde de, 
Danışma Kurulu adına, Danışma Kurulunun kararı
nı onaylayacak Yüce Meclis adına, yetki ile donatıl
mış birtakım yasaların önceliğinden yararlanmak 
üzere, yeni bir öncelik düzenleme sistemi ortaya çı
kar. Bu iki sakınca nedeniyle, bir yandan, önceliği 
haiz olan yasalara göre, gündemin düzenlenmesi de
ğiştirilmiş olur. İkincisi, bu önceliği haiz yasaların 
Önüne bir başka yasa getirilerek «Yetki yasası» adı 
altında gündemin önü tıkanmış olur. İki sakıncası 
var. 

Bu nedenle, eğer bu celsede bu yasa birinci mad
dede yer alacak ise, o takdirde, bu meselenin bun
dan sonraki uygulamalara emsal teşkil etmeyecek 
surette görüşülmesi veya oylanmasında bunun dik
kate alınması gerekir. 

Bendeniz bu hususlara işaret etmekte yarar gör
mekteyim. Zannediyorum ki, komisyonlarda görü
şülmeden, yasaların 3 nci maddeye göre buraya in
mesinin sıkıntısını bütün parlamenter arkadaşları
mız ve gruplar hissetmektedirler, ifade etmektedir
ler. Ayrıca, İçtüzüğün 88 nci maddesi gereğince, İç
tüzüğün 38 nci maddesi ile gündeme girmesi ve ko
misyona iadesinin mümkün olmadığına dair karar 
verilmesi sebebiyle, yine, Yüce Meclisimiz bunun 
sıkıntısını çekmektedir. Bu defa üçüncü bir sakın
ca ortaya çıkacaktır; birtakım yasaların yetki yasa
sı olarak Meclisi hem işgal etmesi, hem bazı yasala
rın önünü tıkaması veya bazı yasaların, geride oldu
ğu halde, geride olması ihtimali gözetilerek en öne 
geçirilmesi gibi sakınca. 

1. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahat
tin Savcı ve 36 arkadaşının, tarım kesiminin yeniden 
düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı kuruluş ve görevlerinin tanzimine mütedair 
yetki kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/615) (S. Sayısı : 
398) (Devam) 

Bu sakıncalar karşısında zannediyorum ki, Yüce 
Meclisimiz bir, 8 nci maddenin işlemesi nedeniyle; 
bir, 88 nci maddenin işletilmemesi nedeniyle, bir de 
Anayasanın yetki kanunları nedeniyle, 64 ncü mad
desinin işletilmesinden ötürü üç türlü tıkanıklığa ve
ya huzursuzluğa sahne olacaktır. Bu nedenle, gün
demin, 1 nci maddesinde yer almaması gerektiği hu
susunu, Danışma Kurulunun bir üyesi olarak, Da
nışma Kurulunda da ifade etmiş olmam nedeniyle 
burada tekrar belirtir, beni dinlediğiniz için size say
gılarını sunarım; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ölçen. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Başkan, 

benim, tümü üzerinde iki milletvekilini görüştürecek
siniz, sözüm var. 

BAŞKAN — Var; vereceğim efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Ama, şimdi arz 

edeceğim, bir konuyu tespit etmek bakımından. O 
hakkın zail olmaması kayıt ve şartı ile, aleyhte söy
lemek, konuşmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte söz veremem efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhte söz isti

yorum. 
BAŞKAN — İki arkadaşımız aleyhte görüştüler. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — O halde, oldu 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Saym ölçen ve Saym Sanlı'nın, gün

demin 1 nci maddesine bu yetki kanununun alınıp 
alınamaması hususundaki kıymetli fikirlerini din
ledik. Ancak, Başkanlık, gündemin 1 nci maddesine 
bu yetki kanununu koymak suretiyle zaten tercihini 
yapmıştır. Anayasa'nın sarih hükmüdür. Sayın öl-
çen'in işaret buyurdukları gibi, emsal teşkil etmemek 
üzere kaydını koyma imkânından da maalesef mah
rumum, gündemin 1 nci maddesi olarak müzakere
sinin yapılması zaruretindeyiz, yapmak zaruretin-
deyiz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Biz de usulen itiraz 
edebiliriz; belirttik. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, zabıtlara geçti. 

BAŞKAN — Şimdi, kanun teklifinin tümü üze
rindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Tümü üzerinde ilk söz Sayın Şener'in. 
Buyurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Yine esas mevzua geçmeden önce bir hususu be
lirtmek isterim. Anayasanın 64 ncü maddesi lafız ola
rak, milletvekillerinin bu gibi bir kanun teklif edip 
edemeyeceklerini söylememesine rağmen, Sayın 
Başkanlığın bunu havale etmemesi lâzımdı. Bütün 
esas buradadır. 

ALI SANLI (Burdur) — Tabiî, tabiî. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Başkanlı

ğın bunu kabul edip etmemesi keyfiyeti vardı. Bu 
hususta daha önceden de temaslarım vardır. Hat
ta, şimdi istihbar ettiğime göre, tümü görüşüldükten 
sonra Danışma Kurulunun önergesi okunacaktır. Bu
rada evvelâ bir Anayasa meselesi ortaya çıkmıştır, 
Anayasa Komisyonuna gitmeye mecburdur. Bu hu
susu tespit ettikten sonra söyleyeyim : 

Gıda ve Tarım Bakanlığı darboğazlardan geç
mektedir. Mevcut kanunları, bugünkü topluma, bu
günkü Türkiye'ye hitap edecek durumda değildir. O 
kadar kısır kanunlar ki.. Belki, mevcut Bakan arka
daş veya o teşkilât ve bunu teklif eden senatör ve 36 
milletvekili arkadaşım bunu çok iyi niyetle vermiş 
olabilirler; doğrudur. Ancak, Hükümet içindeki an
laşmazlık buna mani oldu. Çünkü, bu kanunu tet
kik etmek fırsatını buldum, maddelerinin hepsini gör
düm. 150 madde.. 20 kanununun 150 maddesini de
ğiştiriyor: Ziraat Bankası, Et ve Balık Kurumu, Top
rak Mahsulleri Ofisi, Metroloji Genel Müdürlüğü, 
Veteriner Genel Müdürlüğü, Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü, Ziraî Donatım Kurumu, v.s. v.s, 20 ka
nunun 150 maddesini değiştiriyor. 

Anayasanın 64 ncü maddesinin ikinci fıkrası, de
ğiştirilirken, yetkinin kapsamını, ilkelerini belirtmek 
şartını koymuştur. Hatta, bu duruma göre, kaldırıl
ması gereken maddeleri de teker teker tadat etme
niz gerekmektedir. 

Bu yetki kanununu kim teklif edecek? Muacce-
liyet kesbettiği için, kanun niteliğinde kararname 
çıkarma yetkisini iki sene müddetle Hükümet teklif 
edecek. Hükümet anlaşamadı.. Gerekçesinde belirtil
diğine göre, Koalisyon Protokolünde de varmış bu. 
Koalisyon Protokolü yazıldı; koalisyon kurulduk
tan sonra protokole kim baktı? Hiç birisi bakmadı. 
Herkes kendisine.. Dört tane Hükümet var. Belki de, 
seyyal, gezenler de dahil, beş.. Böyle olur mu? 

Sayın arkadaşlarım bana darılmasınlar. Anaya
sa gereği olarak 1 nci maddeye konuldu; doğrudur. 
Burada arkadaşlarıma iştirak etmiyorum. Divan bu
nu buraya Anayasanın gereği olarak koydu. Fakat 
onu kabul etmeden evvel havale etmeyecekti. 

t İki arkadaşım çok güzel belirttiler; şimdi bir 
I obstrüksiyon daha çıkacak ortaya.. Ne olacak? Elli 

tane yetki kanunu teklif edeceğim, yüz tane yetki 
I kanunu teklif edeceğim. Anayasanın hükmüne göre 
I de birinci sıraya girecek; diğer bütün kanun teklif 
I ve taşanlarının önüne geçecek. Bir hükümeti sabote 
I etmek için bundan daha iyi usul olmaz. Hem Mec-
I lisi sabote edersiniz, hem de Anayasal olur; Anaya-
I sanın hükmü bu. O halde, lütfediniz sayın arkadaş-
I larını, bunun esasına girmemek lâzım. 

I Evvelâ, üretiminden pazarlamasına kadar, Tür-
I kiye'de millî gelirin % 75'ni 80 ni teşkil eden tarım 
I ürünleri ihracatına, doğrudan doğruya veya dolaylı 
I olarak, bugünkü kanunlar cevap vermediği için, bir 
I bakanlığın böyle bir kanuna belki ihtiyacı olduğunu, 
I şahsen, bir tarım uzmanı olarak kabulleniyorum; 
I ama, bugün mevcut Koalisyon, bu yetkiyi bu ba-
I kana vermiyor. Verdiği takdirde nasıl kullanılacağı-
I m bilmiyor. Onun için, aslında, bunun altında tek-
I nik usulden başka, politik usuller yatıyor. 
I Mademki, böyle bir politikada uyuşamadınız, ni-
I ye Meclisi işgal ediyorsunuz? Bu öyle bir şey ki, bu-
I ra da, Divanda, Danışma Kurulunda konuşuldu. 
I Zannederim ki, iktifakla getiriliyor. Anayasa Ko-
I misyonuna gitmesi zorunlu, bunun; çaresi yok, Ana-
I yasa Komisyonuna gitmesi zorunlu. O 

I Oradan elbette mütalâa alınması gerekir. 38 nci 
I madde de böyle suiistimal edildi. Aslında, benim ka-
I mma göre, 38 nci madde iyi bir maddedir; ama suiis-
I timal edilmesi.. Komisyon kanuna sahip değil, vazi

fesine sahip değil. Hiç bir komisyonu itham etmi-
I yorum, benim de bulunduğum komisyon dahil; Ba-
I kanlar Kurulu, Hükümet olarak kanunlarına sahip 
I değil. Yarın denetleme günüdür, yarın denetleme gü-
I nü; gündem üzerinde konuşacağım, göreceksiniz na-
I sil konuşacağımı. Sayın arkadaşlarım şunu bilmeli-
I dirler, beni tanıyan arkadaşlarım bilir, konuşurken 
I hiç bir art niyete sahip değilim; ama bu çalışmazhk-
I larımızın sebeplerini araştırdığımız zaman, elbette, 
I hükümet bir mevkide oturacak, ona hiç bir rüzgâr 
I esmeyecek. Ben burada muhalefet milletvekili olarak 

konuşurken, bir buket çiçek atarken elbette içinde 
I dikenler var; becersin, gülünü alsın, dikenini atsın. 
I Anayasa ve İçtüzük bana bu yetkiyi verdiği için söy

leyeceğim. 
I Şimdi, bu konuda Hükümet, kendi arasında an-
I laşmamış, dolaylı yollardan bir grupun milletvekil-
I lerine imzalatmış, buraya sevk etmiş. Yanlış.. Sayın 
I Başkanlığın bunu havale etmesi kanunî değil, yasal 
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değil; havale edemez. Onun için, birinci sırayı al
mıştır. Birinci sırayı alması Anayasa gereğidir; ama 
sizden istirham ediyorum, 20 kanunu değiştirecek, 
150 maddeyi değiştirecek ve o maddeler değiştikten 
sonra diğer kanunları da kaldıracak olan maddele
rin daha sayısı da belli değil. 

BAŞKAN — Sayın Şener, vaktiniz doldu, lütfen.. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Bitiyor Sayın 

Başkanım. Müddetimin on dakika olduğunu biliyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Şimdi, bu konu
yu tespit ettikten sonra, bir hususu belirterek konuş
mamı bitiriyorum. 

Tümü üzerindeki konuşmalar bittikten sonra, Da
nışma Kurulunun bu önergesini oylayarak bu usulü 
ortadan kaldıralım. Aksi takdirde, Meclisi çahşmaz 
hale getiririz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müzakereler 64'ün üzerinde mi cereyan edi
yor? 

BAŞKAN — Hayır, tümü üzerinde cereyan edi
yor efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır, 64 üze
rinde konuşmadım Sayın Başkan, tümü üzerinde ko
nuştum. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üzerinde 
müzakereler cereyan ediyor; Sayın Şener, tümü üze
rinde söz alan milletvekili arkadaşımız, sayın grup
lardan herhangi bir talep gelmediği için şahsı adına 
sayın... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
şahsım adına.. 

BAŞKAN — Sayın Battal, talebinizi kaydettim 
efendim. 

Sayın Sanlı, zatıâlinizin söz hakkı vardır; biraz 
evvel görüştüğümüzden dolayı, bundan vaz mı geçi
yorsunuz? 

ALİ SANLI (Burdur) — Ben zaten aleyhte ko
nuşacağım için fark etmez. 

BAŞKAN — Hayır efendim, lehte, aleyhte mev
zuu bahis değil. Kanunun tümü üzerinde iki sayın 
milletvekiline söz verebilirim, zatiâliniz söz alırsanız, 
Sayın Battal görüşemez. Eğer, «Daha evvel fikrimi 
açıkladım» diyor, vazgeçiyorsanız, Sayın BattaPa söz 
vereceğim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Ben açıkladım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Son derece faydalı bir kanun teklifinin, Anaya

sanın 64 ncü maddesine göre bir tartışmaya vesile 
olması, herhalde, şimdiye kadarki Mecliste rastladı
ğımız müzakerelerin en enteresanlarından biri ol
maktadır. Cidden, Anayasamızın 64 ncü maddesi, 
yetki kanunundan bahsetmekte; yetki kanununu 
kimlerin vereceği hakkında hüküm getirmemektedir. 

Yetki kanunu, şüphesiz, bir kanundur. Milletve
killeri, Anayasanın 91 nci maddesine göre, kanun tek
lif ectme haklarına sahip bulunmaktadırlar. O halde, 
yetki kanunu teklif etme elbette milletvekilinin de 
hakkıdır diye düşündük ve bu kanun teklifini hazır
ladık, verdik. Hazırlığımız son derece uzman arka
daşların çalışmaları ile mükemmel bir hazırlık ola
rak sunuldu. 

Şimdi, itiraf edeyim ki, arkadaşlarımızın kıymet
li görüşlerinden sonra, Anayasanın 64 ncü maddesi
nin Anayasa Komisyonunda yorumlanmasına ihti
yaç olduğunu ben de işaret etmek istiyorum. Şu*an
daki kalbî hissiyatım budur ve Anayasanın 64 ncü 
maddesinin Anayasa Komisyonunda yorumlanması 
lâzımdır ve hukuk fakültelerinde Anayasanın 64 ncü 
maddesinin yorumunda bugünkü müzakerelerimiz 
enteresan bir tartışma konusu olacaktır. 

Ancak, yine samimî hissiyatımı ifade edeyim; 
Anayasanın 64 ncü maddesinde; «Milletvekili yetki 
kanunu teklif edemez» maddesini nereden, nasıl çı
karmak mümkündür, bunu da anlayamıyorum. Mani 
hüküm nedir?.. «Milletvekili yetki kanunu veremez» 
hakkındaki mani hükmü burada tartışmak isterim. 
Mani hüküm olmadığı kanaatindeyim; ama dediği
miz gibi, obstrüksiyonlara vesile olur, birtakım mah
zurlar doğar. 1921 Anayasası gibi, Meclis Hükümet 
sistemi gelir gibi endişeler bendenizi de tesir altında 
bırakmaktadır. 

Bu bakımdan, Anayasa Komisyonumuzun 64 
ncü maddeyi yorumlamasını tekrar temenni ediyo
rum. 

Kanunun muhtevasına gelince: 
Muhterem arkadaşlarım, günümüzde tarım sek

törü dünyada sanayi sektörü kadar ehemmiyet arz 
etmektedir. Millî gelirde tarımın büyük payı vardır. 
Artık, tarım ürünleri, eskiden olduğu gibi, sırf geri 
kalmış ülkelerin meselesi değil; ileri olduğunu iddia 
eden ülkelerin de meselesi olarak karşımıza çıkmak
tadır. 
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1975 yılı % 8 kalkınma yılı olarak şimdiye kadar-
ki planlı dönemin en yüksek kalkınma devresidir. 
Bunda % 8 kalkınma rakamının içinde tarım sektö
rünün başarılı olmasının, neticenin müspet olmasının 
faydaları vardır. 

Bu bakımdan, Türkiye tarımda bir take - oîî 
yapmaktadır. Yani, uçağın kalkışa hazır vaziyetteki 
o hız halindedir Türkiye. Böyle take - off yapma 
durumunda tarım sektöründeki bu güzel, başarılı 
durumun bir an evvel organize edilmesi lâzımdır. 
Tarım sektörüne ciddî eğilmek lâzımdır. 

Bu kanun teklifi gelirken, muhterem arkadaşla
rımız, «Hükümet içinde ihtilâf var da, bu kanun öy
le geldi. Niye anlaşılmadı?» gibi kanaatlerini ifade 
buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, Birinci Koalisyonda 
da, Hükümet Protokolünde bu vardı; bu Hükümet 
Protokolünde bu var. Elbette tarım teşkilâtlarının 
organize edilmesini istemeyen hiç bir arkadaşımız 
yoktur. Ancak, hükümetler, bünyesi itibariyle bu gi
bi geniş bakanlıkların organizasyonlarına ait kanun
ları hazırlamak için vakit bulamamaktadırlar. Bu 
gerçeği kabul etmek zorundayız. Teşkilât kanunu ol
mayan bakanlıklar mevcut Türkiye'de bugün. 

O halde, biz, Bakanlar Kurulunun vakit bulama
dığı bu meselede, Türkiye'mizin yüksek menfaatleri
ni göz önüne alarak, bu iki yıllık yetki kanununu 
getirerek büyük faydalar temin edeceğine inandık ve 
kanun teklifimizi takdim etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun teklifi son derece 
masum hükümler içindedir ve kanun teklifi, bugünkü 
fiilî durumu kâğıt üzerine döken bir tekliftir. Bilesi
niz ki, yenilik getirmiyoruz. Nedir?, Toprak Mahsul
leri Ofisi Genel Müdürlüğü eskiden Ticaret Bakan
lığına bağlıydı, şimdi fiilen Tarım Bakanlığına bağ
lı. Şimdi bunu legal hale getirme, kanunî hale getirme, 
Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanunu bünyesinde göster
mek suretiyle, hiyerarşik bünyeyi düzeltmek hususun
daki bu teklifimiz son derece faydalıdır. Bu görüşü
müze karşı çıkmak mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun 1 nci madde
sinde amacımızı şöyle özetledik: Tarım kesiminde 
üretimden pazarlamaya kadar yer alan çeşitli ka
mu hizmetlerinin dağınıklıktan kurtarılması, verimli 
ve etkili şekilde yürütülmesi ve bu meyanda Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, kuruluş, görev 
ve çalışma esaslarının yeniden tespit olunması ama-
cıyle, aşağıda belirtilen çerçevede bu kanun teklifini 
yapmış bulunuyoruz, «Neden bir kanunla bu işi hal

letmediniz de, iki yıllık yetki veren yetki kanunuyic 
halletmeyi düşünüdünüz.» diye soracasanız, muhte
rem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı Türkiye'nin ka
derinde önemli bir bakanlıktır. İki yıllık bir devrede 
biz bu kanunun tatbikatını görüp müşahede ettikten 
sonra, istikrarlı bir kanun çıkarmak lâzımdır ve bu 
iki yıllık tatbikat son derece önemlidir. Bu bakım
dan yetki kanunuyle meselenin hallini daha faydalı 
gördük. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin ekonomik 
ve sosyal alanda kalkınması için tarım kesiminin ne 
büyük imkânlar taşıdığı hususunda hepimiz ittifak 
halinde olduğumuza göre ve Türkiye'nin millî geliri
nin % 25'ini, ihracatın, dolaylı olarak % 80'ni 
Türkiye'de tarım kesimi sağladığına göre, nüfusun 
°/o 66 - 67 si kadarı tarımla meşgul olduğuna göre, 
tarım ülkesi diye ilkokuldaki öğrencilerden tutunuz 
da, dünya efkârı umumiyesine kadar iddialı bir şe
kside çsktığımıza göre, müsaade ediniz de, bu kanun 
son derece faydalı bir kanun teklifidir. Biz yetki ka
nununu bu muhteva içinde, bu düşüncelerle yüksek 
Heyetinize takdim etmiş bulunuyoruz. Teveccüh ve 
iltifatınız son derece faydalı bir meseleyi düzenleye
cektir. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan 

bir noktayı açıklamama izin verir misiniz? 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Hükü

mete bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim; sayın Ölçen'in 

açıklamasını alayım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Aslında, yet
ki kanun teklifi İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince 
Meclise gelmiştir. Dolayısıyle, gündemde nasıl olsa 
yerini alacaktır; bir havale etmek veya etmemek söz 
konusu değil. Bu nedenle, gündemde yerini alan bir 
yasanın yetki teklifi olduğu için gündemin birinci 
sırasına geçmesi meselesi vardır. Bu hususta 64 ncü 
maddeye göre müzakere açtınız, teşekkür ederiz; fa
kat gerekirse oylama yapılması hususu vardı. 64 ncü 
madde, öyle zannediyorum ki, Divan olarak oylama
ya gerek görmediğiniz için orada kesildi ve tümü 
hakkında müzakerelere başlandı. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, size cevaben arz etmiş
tim oylama imkânım olmadığını. Çünkü, günde
min birinci maddesine almak suretiyle, zaten, Baş
kanlığın tercihi belli olmuştur. Kendi kararımızı 
kendimiz değiştirerek, bir kez daha oylama imkâ-
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nımız olamayacağından, bu yola gidemediğimizi 
bizzarurî arz etmiştim. O nun için, tümü üzerinde 
müzakereye geçtik. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, 38 nci maddeyi yasalara uyguluyoruz. Şim
di, yetki yasalarında da uygular hale geldik. Yani, 
bu Meclis bütün yetkisini böylece 38 nci madde
nin içinde; kürsüde iki aleyhte, iki lehte konuşma
ya bağlamış bulunuyor. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, 38 nci maddenin uy
gulanması hakkındaki görüşlerinize Başkanlık ola
rak iştirak ediyoruz; ancak, her ne suretle gelirse 
gelsin, yetki kanunu gündeme geldiği zaman, gün
demde hangi yeri alacağı Anayasa hükmüdür. Bu 
sebeple, Anayasanın amir hükmü karşısında sizin 
görüşleriniz istikametinde Yüce Meclisin oyunu al
ma imkânına sahip olamadık. 

ALt SANLI (Burdur) — Sayın Başkanım, Hü
kümete bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, yalnız, Hükümetten 
sual sormanız için görüşmelerin tamamlanmış ol
ması lâzım. Yani, kanunun tamamının görüşülme
sinin tamamlanmış olması lâzım. Tümü üzerinde 
görüşmeler bitti. Maddelere geçilip geçilmeyeceği 
hususunda henüz bir kararımız yok. Maddelere 
geçilmeden evvel bir önerge var, önergeyi oylamak 
zorundayım efendim. 

ALt SANLI (Burdur) — Çok önemli efendim. 
Oyumuzu belirtirken son derece önemli efendim. 

BAŞKAN — Oyunuzun rengini belirtmek için 
söz isterseniz ayrıca veririm, önerge üzerinde. 

ALt SANLI (Burdur) — Ama, şimdi maddelere 
geçilmesi hususunu oylayacaksınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kanunun tamamı görüşülüp bit
medikçe, Hükümetten bir soru sorma imkâmnız 
yok. 

ALt SANLI (Burdur) — Hükümetin isteyip is
temediğini öğrenmek istiyorum. Hükümet böyle bir 
tasarının görüşülmesini istiyor mu, istemiyor mu? 
Bunu öğrenmek Anayasadan doğan bir hakkımız. 

BAŞKAN — Efendim, tasarı görüşülmeye baş
landı. Hükümet yerini aldı, görüşmeler devam edi
yor. Tümü üzerindeki müzakere bitti. Şimdi bir 
önerge var, Komisyona geri verilmesi için; bu öner
geyi okutup oylarınıza arz edeceğim. Bütün nıese- j 
le bundan ibaret. 

Önergeyi okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemimizin 1 nci maddesinde yer alan 398 

S. Sayılı, Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Sabahattin Savcı ve 36 arkadaşının, Tarım Kesimi
nin Yeniden Düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerinin 
Tanzimine Mütedair Yetki Kanun Teklifi içtüzü
ğümüzün 38 nci maddesine göre komisyonlarda gö
rüşülmeden doğrudan doğruya gündeme almmıştır. 

Kanun teklifi, 20 ayrı kanunun 135 maddesinde 
değişiklik yapmaya ve bir o kadar maddeyi yürür
lükten kaldırmaya yetki vermektedir. Bu kadar ge
niş kapsamlı ve önemli bir konunun Hükümet yet
kililerinin ve uzmanların katılacağı komisyonlarda 
görüşülüp enine boyuna tartışılıp olgunlaştırılmadan 
Genel Kurulda görüşülmesi birçok mahzur doğura
caktır. 

Bu nedenlerle adıgeçen Yetki Kanunu Teklifinin, 
Başkanlığın havale ettiği komisyonlarda görüşülmek 
üzere, ilk komisyon olan Anayasa Komisyonuna 
iadesini İçtüzüğün 38 nci maddesine göre arz ve tek
lif ederiz. 

C. H. P. Grupu A. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Ali Nejat ölçen Cihat Bilgehan 
İstanbul Balıkesir 

M. S. P. Grupu D. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Süleyman Arif Emre Özer ölçmen 
İstanbul Konya 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Komisyona geri vcrUiîîcsini kabu! edcnkr... Kaimi et-
meyenüer... Kabul edilmiştir. Komisyona iade edile
cektir. 

2. — 1 Mart 1926 tarihli y>e 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. 
Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Karma 
Komsiyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri. (M. M-cclisi : 1/140; C Se
natosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü ek) 
d) 

(!) 70 S. Sayılı basmayan 21 . 1 . 1975 .arihli 
28 nci Birleşim tutanağına; 70'e. 1 nci ek S. Sayılı bas
mayan 17 . 4 .1975 tarihli 68 nci Birleşim tutanağı
na, 70'e 2 nci ek S. Sayılı basmayan 29 . 1 . 1976 ta
rihli 47 nci Birleşim tutanağına ve 70'e 3 ncü ek S. Sa
yılı basmayazı da bu Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündemimi
zin 2 nci sırasında, 70'e 3 ek sıra sayıh i Mart 1926 
tarihli ve 765 Sayıh Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Karma Komisyon?.. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Burada. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizi alın. 
Hükümet bir defa aranmış, bııfcımnamış. Onun 

için, Hükümetin bulunması zarureti yok efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkam. Hü
kümeti kim temsil edecek? 

BAŞKAN — Efendim, bu mevzuda bir defa Hü
kümet aranmış, bulunmadığı için, ikinci defa Hükü
metin bulunup bulunmaması mevzuubahis değil. Kal
dı ki... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, ben varım. 

BAŞKAN — Varsınız. 
Şimdi, kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosunda 

değiştirilen ve MîEct Meclisinde benimsenmeyen met
ni hakkında Karma Komisyonun 70'e 3 ncü ek sıra sa
yılı raporunu okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Şimdi her üç metni de okutuyorum, 
Sıra, önce, Karma Komisyon metninde. 

1 Mart 1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 401 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayıh Türk 

Ceza Kanununun 401 nci maddesi aşağıdaki .şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 401. — Bir kimse yalan haber yaymak ve 
duyurmak veya başka hile kullanmak suretiyle kamu 
için gerekli olduğu, cins, nevi ve özellikleri Bakanlar 
Kurutunca tespit ve ilân edilen erzak, eşya veya mad
delerin darlığına veya fiyatının artmasına sebep olur
sa bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin liradan onbln 
liraya kadar ağır para cezası ile mahkûm olur. 

Kamu için gerekli oMuğu, cins, nevi, özellikleri 
ve fiyatları Bakanlar Kurulunca tespit ve iîân edilen 
erzak, eşya veya maddeleri haks;z kazanç ekle etmek 
ınaksadiyle ve ticarî örf ve âdetlere aykırı olarak sa
tışa çıkarmayan, fazla fiyatla satan, satıştan kaçınan, 
kaçıran, saklayan veya satılmadığı halde satılmış gibi 
gösteren veya imalâtta üretimi kısan veyahut bu erzak, 
eşya veya maddelerden bin ile diğer bir şeyin satın 
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alınmasını zorunlu kılanlar hakkında da birinci fık
radaki ceza hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralara göre tespit ve Hân olunan er
zak, eşya veya maddelerin resmî mercilere bildirilme
sine ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan ka
rarnameye aykırı hareket eden kimse hakkında üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Yukarıdaki ikinci ve üçüncü fıkralarda yazdı suç
ların konusu olan erzak, veya maddelerin kıymetleri 
pek fahiş, ise, mahkeme fiiSe mahsus olan cezayı ya
rısına kadar arttırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer 
pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Eğer fail, bu 
fıkralarda yazıîı suçlardan dolayı mükerrir bulunur 
ise cezayı indirmeye mahal yoktur.», 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun kabul et
tiği metni okutuyorum: 

1 Mart 1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 401 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 1 Mart 1926 tarihi ve 765 sayıh Türk 

Ceza Kanununun 401 nci maddesi aşağıdaki jekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 401. — Bir kimse, yalan haber yaymak ve 
duyulmak veya başka hile kullanmak sureti ile kamu 
için ger dûî oMuğu ve nevileri ile fiyatları Bakanlar 
Kurulunca tespit ve ifân edilen erzak, eşya veya mad
denin azalmasına veya fiyatının artmasına sebep olur
sa, bir yıldan beş yıla kadar hapse ve bin liradan onbln 
İraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Kanıu için gerekli olduğu ve nevileri ile fiyatPan 
Bakanlar Kurulunca tespit ve ilân edilen erzak, eşya 
ve maddeyi haksız kazanç elde etmek maksadı ile ti
carî örf, âdet ve usullere aykırı olarak satışa çıkart
mayan, satışından kaçınan, kaçıran, saklayan veya 
satılmadığı halde satılmış gibi gösteren kimse hak
kında da, birinci fıkradaki ceza hükmolunur. Şu ka
dar ki, bu fıkrada yazılı suçun konusu olan erzak, 
eşya ve maddenin kıymeti hafif ise ceza, üçte birine 
kadar indirilir ve eğer pek hafif ise yalnız para cezası 
hükmolunur. 

Erzak, eşya ve maddenin resmî mercilere bildiril
mesine ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca çıkartılan 
kararnameye aykırı hareket eden yahut gerçeğe aykırı 
beyanda bulunan kimse hakkında, fiiî daha ağır bir 
cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin kabul ettiği metni 
okutuyorum: 
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1 Mart 1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 401 ncî Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

Madde L — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 401, — Et, ekmek, un, süt, şeker, tuz. yağ, 
peynir, zeytin, sabun, odun, kömür ve her türlü yakıt 
gibi maddelerle kamu için gerekil ofan ve fiyatı Hükü
metçe tespit ve iüân edilen erzak, eşya ve maddelerin 
azaünıssuu yahut fiyatının artmasını temin maksadıyla 
satışa çıkarmayan, satışından kaçman, kaçıran, sakla
yan veya satıümadığı halde saîılnnş gibi gösteren veya 
tazıa fiyatla satan kimse bir yıldan beş yıîia kadar hapis 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasıyîe ce
zalandırılır ve suç konusu malın müsaderesine ve tica
rethanenin yedi günden bir aya kadar kapatılmasına 
karar verilir. 

Kamu için gerekli olan ve fiyatı Hükümetçe tespit 
ve ilân edilen erzak, eşya veya madde iie ilgili Hükü
met bildirisine aykırı hareket eden veya resmî merci
lere bu erzak, eşya veya madde ile ilgiü olarak gerçe
ğe aykın beyanda bulunan kimse hakkında fiil daha 
ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 
birinci fıkradaki yazılı ceza ile cezalandırılır ve beyan 
dışı kalan erzak, eşya veya maddenin müsaderesine ka
rar verilir. 

Yukarı fıkralardaki fiiller ikiden ziyade kimse ve
ya kuruEu bir şirketin faaîiyeti sonucu vukubuhırsa 
faiK^eri 2 yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve 10 000 
liradan az olmamak üzere ağır para cezaiyle cezalan
dırılır. 

Yukarı fıkra!ardaki fiiller için Türk Ceza Kanunu
nun 522 nci maddesi uygulanır. 

Suç konusu erzak, eşya ve maddenin sa tana ve 
satışın en yakın belediye veya ilgili kamu kuruluşunca 
yapılmasına hükümden önce hâkim veya mahkeme 
tarafından karar verilebilir. Satış bedeli dava »onuna 
kadar muhafaza edilip mahkûmiyet halinde müsade
resine aksi halde iadesine karar verilir. 

Bir kimse yalan haber yaymak ve duyurmak veya 
başka hile kullanmak suretiyle birinci fıkradaki erzak, 
eşya veya maddelerin azaltmasına veya fiyatının art
masına sebep ohırsa birinci fıkradaki yazılı ceza ile 
cezalandırılır. 

Diğer kanunların bu madde metnine aykırı hüküm
leri uygulanmaz. 

16 . 11 , 1976 O : İ 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu ve metin 
hakkında grupları adına ve şahısları adına söz isteyen 
değerli üyelerin isimlerini okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Nadir Lâtif İslâm, De
mokratik Parti Grupu adına Özer Ölçmen, Millî Se
lâmet Partisi Grupu adına Yasin Hatiboğhı. 

Şahıslan adına; Ali Sanlı, Reşit Ülker, İsmail Hak
kı Köylüoğlu söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İslâm, buyurun 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NADİR LÂTİF İSLÂM 
(Sakarya) — Sayın -Başkan, değerli milletvekilleri; 

1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının müzakereleri sonunda^ muhterem Mec
lisimiz, meydana çıkan üç metinden birinin tercihi 
durumu iie karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. 

Samimî olmak gerekirse, meseBenin arz ettiği önem 
karşısında, her üç metin hakkında da bazı şeyler söy
lemek mümkündür; yeterlik, doyuruculuk veyahut vu
zuh bakımından. Ancak, burada yapmamız gereken, 
be ki, olsa olsa, ölçüleri içinde bir zaruretin gereğini 
yeılne getirmek olacaktır. 

Burada, yeri gelmişken, belki tatbikatla tatbikat
çıları düşünceye sevketmesinde faydalı oSabiür diye, 
zabıtıara geçmesi bakımından birkaç noktayı ve bir
kaç hususu işaret etmek istiyoruz. 

Filhakika, duyurmak mefhumu, darhk mefhumu, 
gerçekten, ceza tatbikatında birçok masumun canını 
yakabilecek veyahut farklı bölgelerde farklı teem
müllere yo! açabilecek mefhumlar durumundadır, 
Bir gıda maddesinin, herhangi bir ihtiyaç maddesinin 
darlık ölçüsü ne olacaktır? Kuyrukîardaki kişileri mi 
sayacağız, lö'a kadar norma?, 15'ten faz'ası mı dar
lık alâmeti oifaeak veyahut bir kişinin, bir malın istih
sal anındaki norma! fiyat düşüklüğünün etkisinde 
kalmamak için soğuk hava depolarına mevsiminde 
satmak üzere maddenin mahiyeti icabı istif ettiği pey
nir tenekelerini satışa arz etmemek ölçüsünde mi sa
yacağız? Hepimizin kuşandığı beyaz peynirin yapı
lır yapılmaz piyasaya sürülmesi halinde, bundan hiç
bir alıcının memnun kalmadığı bellidir. Bunun bekle
mesi bir zarurettir. Bu bekletilme, peynirin kendi bün
yesini bumıası, kendi özeliklerini ortaya koyması 
bakımından zarurettir. Aynca, fiyat yönünden di» nor
mal bir ekonomik faaliyet, ihtikâr faaliyetine varma
yan normal bir ekonomik faaliyet olarak istihsal mev
siminde malları toplamak meselesi olarak da düşünü
lebilir. 
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Bu itibarla, bu her üç metni de görüşümüze göre 
bazı mefhumlara yeterli açıklık getirmemiş olma ba
kımından yetersiz buluyoruz. Filhakika, örf ve âdet 
kıstası konmuş bulunuyor. Ancak, günümüzde "af ve 
âdetin aynı kaza içindeki hâkimlerimizin, mahkeme
lerin tatbikatı içinde dahi farklı değerlendirmelere 
vesile olduğu da meydandadır, aşikârdır. 

Netice itibariyle, sözü fazla uzatmak istemiyoruz. 
Bizim grup olarak kanaatimiz odur ki, Millet Mecli
si ve Cumhuriyet Senatosu metinlerinin ortaya çık
masından sonra kurulan Karma Komisyon, bu her iki 
metni de enine boyuna müzakere etmiş, belki en az 
mahsurla metni ortaya çıkarabilmistir diye düşünü
yoruz ve Karma Komisyon metninin kabulü yöıiünde 
oy kullanacağımızı sayın Meclise arz ediyoruz. 

Saygılar sunuyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Sayın Ölçmen, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmek
te okluğumuz 401 sayıh maddenin değiştirilmesine 
dair tasarı üzerinde, Demokratik Parti Grupunun gö
rüşlerini arz edeceğim* 

Sözlerime, sayın Hükümete ve özellikle Sayın Ada
let Bakanına sitemle başlamak istiyorum. 

Kendileri ve kendilerinin mensup oldukları siyasî 
parti grupu, bu karam tasarısı üzerinde hassasiyet gös
termiş o!an bir siyasî parümizdir. Biz de oniarm bu 
isteğini kale alarak ve memlekette, hakikaten, kara
borsacılığın önlenmesini teinin edecek bazı yasal ted
birlerin aunması gereğine inanarak, Danışma Kurulun
da bütün diğer parti gruplarının iştiraki ile bu itanun 
tasarısını en ön sıraya aldık. Alırken de, hassaten ge
çen birîeşiınîerdeki uygulamalardan dolayı Hüküme
te sitemlerimizi bildirdik. Hem tasarılarınızın ön sı
raya alınmasını istiyorsunuz, hem de görüşülmeye 
meclislerde sıra geldiği zaman, Hükümeti temsil et
mek, tasarınızı müdafaa etmek, Yüce Meclisin sora
cağı surdfere cevap vermek, onları aydınlatmak lüt-
funda dahi bulunmuyorsunuz dedik. İşte, yine bir ör
neğine rasladık. Sayın Adalet Bakanı, kendi tasarısı 
görüşülmekte olduğu halde, buraya teşrif etmemiş
tir. Belki de Lockheed Komisyonunun evrakını ince
lemekle meşguldür. Hâlâ o bitmeyen çuvallar doru
su evrak, hâlâ içinde isim olup olmadığını anlaya
madığımız, iki parti halinde gelen çuvaüara rağmen, 
içinde isim olup olmadığı kamuoyuna açıklanama
yan ve ancak belci de Sayın Bakanın bîr Amerika 
seyahatinden sonra vuzuha varabileceğimiz Lockheed 
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konusu ile meşgüMür her hakla, buraya gelmediğine 
göre. 

Biz de, Danışma Kurulunda, Hükümet bize de-
fsatle vaatte bulunduğu hakle, «Tasarı ve teklifleri
mizi Meclste takip edeceğiz» dediği halde gedmedi
ğinden bu nıisaüi hatırlatacağız; ve bugüne kadar gös
terdiğimiz yardımcıFığı, koüayhğı, hor hakle bundan 
sonra göstermekte baz? mülâhaza ileri sikeceğiz. 

Muhterem üyeler, bu tasarı karaborsayı önlemek, 
kanım metnindeki tabiriyle, «Kamu için gerekli oFian 
mallarda karaborsayı önlemek» için getiriftniş bir ya
sal tedbir olarak görülmektedir. 

Demokratik Parti Grupu olarak biz, bu tasarının 
iyi niyetine prensipte inanmakla beraber, bugünün 
Türkiyesi içimde bu tasarının, bu nevi taşanların, 
böyle küçük boyutlu tedbirlerin, meseleyi, karaborsa
cılığı, ihtikârı önleyebileceği kanaatini taşımıyo
ruz. Türkiye'deki vurgunculuğu ve soygunculuğa ön
leyebilmek için, çok büyük boyutla, çok geniş boyut
lu yasal ve idarî tedbirler gereklidir. 

Burada, «Kamu için gerekli oMuğunu Bakanlar 
Kurulunun tespit edeceği maddeler», deniliyor. Hat
ta, Millet Meclisinin kabul ettiği metinde et, ekmek, 
un, süt, şeker, tuz, yağ ve peyrür gibi tadat da edil* 
mîş; yani, 3-5 teneke peyniri, 3-5 teneke yağı, birkaç 
çuvs! unu, bilerek, bilmeyerek' saklamış olanları, 5 
yıla varana katlar, 10 bin liraya varana kadar ceza
lara çarptıracağız, öbür taraftan Türkiye'ye vapurlar
da, gemilerle, motorlarla kaçak viskiler, Amerikan 
sigaîaraları gelecek, onlar karaborsacılık olmayacak, 
onlar ihtikâr oümayacak, Türkiye'de bir Ford kam
yonu için 75 bin lira açıktan para alınacak, bir trak
tör için 50 bin lira açıktan para alınacak, bir 302 Mer
cedes için Türkiye'de 400 bin, 500 bin Mra açıktan pa
ra ahnacak, onlar cezalanmayacak; iki çuvaî un için, 
bir teneke peynir için adamları beş sene hapse ataca
ğız... Yok arkadaşlar böyle şey, yok böyle şey. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bravo ölçmen, 
çîkmasm bu kanun, hiç lüzumu yoktur. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Türkiye'de kam
yon bayilikleri, Türkiye'de otobüs bayilikleri siyasal 
meta olacak, parti delegelerine, partiye bağışta bu
lananlara dağıtılacak, öbür taraftan iki teneke peynir 
içîn adamı beş sene içeriye atacaksınız. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Memleketi kan
dırıyorlar, hikâye bu. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen... 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Muhterem miî-

letvekjlüeri, boyutları değiştirmeliyiz. Burada boyut 
meselesi üzerinde konuşuyoruz. 
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Hükümet, bizzat karaborsacılığa vesile olduğu tak
dirde, iki teneke peynir için nasıl karaborsa kanunu 
nu geçirirseniz bu Meclisten? Evci, Hükümet kaçak 
sigara karaborsacılığına islet olmakladır, hem de biz
zat Gümrük ve Tekel Bakam tarafından. Geçen gün 
gazetelerde okuduğum beyanatında Gümrük ve Tekel 
Bakanı, «Kaçak sigara akanını önledik, çünkü Marî-
boronun fiyatı 20 liraya çıktı» diyor. Bu beyana gü
le? misiniz, ağjar mısınız muhterem miKetvekiEeri? 
Bu, kaçakçıhğı önlemenin bir ifadesi midir, yoksa 
kaçakçıya, oturduğu yerde daha fazla sahte kazanç 
sağlaması için verilmiş bir taviz midir? Bu üeyan-
!a bMikte kaçak sigaracının oturduğu yerde, Taksim 
sakaklarında sattığı Marfboroyu, kolunu kıpırdatıp 
taş atmadan, yoruünifidan 20 liraya satmasını sağra-
imikten başka ne işe yaramıştır? Sadece İstanbaFda 
deği?, Anadolu'nun kasabalarında, ilçelerinde dahi bu-
gün Türkiye'de kaçak sigara satılmaktadır. Hem de 
bir iddiaya göre, Bulgaristan'da veya Yugoslavya'da 
yabancı patentlerle ima! edilen sigaralar, demirper
de gemüerlyîc, rrotorbotîariyüc Karadeniz limanla
rından Türkiye'ye sevkcdiînı ekte, hatta bazı basın or
ganlarının, bazı bakanlık mensuplarının da ortak 
oldukları bir çete ve şebeke ile Türkiye'nin 560 küsur 
kazasına varıncaya kadar dağıtılmaktadır. Bunu ön
leyecek tedl>!rîer nerede? Adamın iki çyval unu ile 
uğraşacak yerde, bunları önleyecek tedbirler alma
mız gerekmez mi? Bir büyük tstanbuî gazetesi 5 mil
yon liralık kaçak amortisörden hahsefhb. Ne oldu 
ertesi gün? Gazetenin de sesi kesildi, Bakanla11 Ku
rucu karan ile de amortisman ithali serbest bırakıldı 
Türkiye'de. Yok mudur bunun peşini kovalayacak 
kimse?.. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ter - otoy;-» kay-
dol, sıraya gir. (A. P. sıralarından «Ne diyor bu?» se
si. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — 4rkadeşımı/:. 
«Ter - otoda sıraya gir diyor», bana. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen... 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, «Bakanlar Kurulu, kamu için gerekli oklu
ğunu tespit edecek» diyor. Kaçak Amerikan sigara
sı kamu için gerekli değildir, öyle ise girmeyecektir 
bu kanuna. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Onun için ayrı kanua var 
gündemde. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — «Onun için ayrı 
karnın var» diyeceksiniz, öyle mi? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Gündemde. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — İşliyor mu o ka
nun Sayın Atagün? Öyîe mi, işliyor mu o kanun? Na-
sı! giriyor, o kanun işliyorsa, TIR kamyonlariyle Af
gan hahSarı, İran hakları Türkiye'ye? Ben sizi alayım 
götüreyim UFus meydanındaki bir halıcıya, isfediği-
niz Afgan halısını, islediğiniz İran hahsını birlikte 
alalım; TIR kamyonlarıyîe girmiş. Nerede işliyor o 
kanunlar? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — İhbar e t 
FARUK SÜKAN (Konya) — Bundan iyi, bun

dan daha açık ihbar olur mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım, sayın hatibe müsaade edelim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Buradan, Güm-
riik Bakanının bizzat beyanı var, Gümrük ve Tekel 
bütçesini görüşürken: «7 tane TIR kamyonu girmiş
tir, Kütahya'da izini kaybettik, hâlâ arıyoruz» diye. 
Bilmiyorum izi bulundu mu o kamyonların? 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunu buradan çıka
rırız. Biz parti grupu olarak, eğer bu üçünden biri 
çıkması gerekiyorsa, Millet Meclisi metnine itibar 
edilinıesi fikrindeyiz. Çünkü, tadat etmiştir madde
leri, ayrıca müsadere imkânı da tanımaktadır. Kar
ma Komisyonun ve Cumhuriyet Senatosunun belirt
tiği gibi, belirsiz ve her tarafa çekiîebiîen ve Hükü
mete bunu belirleme imkânı veren, kamu için gerekli 
olduğu tabiriyle, metnin pratikte fazla bir fayda sağ
layacağına inanmıyoruz; ama asıl meselemiz böyle 
küçük boyutlarla, iki teneZce peynirle, bir çuval unla, 
şekerle uğraşmak olmamalı ve Türkiye'de büyük bo
yutlara ulaşmış olan karaborsacıhğm, ihtikârın önlen
mesi için gerekli tedbirlerin alınması yoluna gidil
melidir. Hele hele, hükümetler, kendileri dünyamn en 
nadide tütünlerini yetiştiren bir memlekette sigara 
yapmaktan aciz kalırlarsa, kendi yaptıkları kalite
siz sigaraları dahi beceriksiz politikalarla ie karabor
saya düşürürlerse, ondan sonra da, demirperdede imal 
ediümiş (Amerikan patentiyle) sigaraların Türkiye'ye 
kaçak girişine müsaade edip de, faeîe heli' çıkrp gü
lünç beyanlar verip, «Tedbir aldık, 20 liraya ç&ar-
dak Malboroyu; işte, iyi önlüyoruz kaçakçılığı» diye 
komük beyanlar verirlerse, böyle teferruat kanunlarla 
ufak tefek esnafın canını yakmak beyhude olacaktır; 
ama, getirilmiş dîye, Millet Meclisi metinine d« rey 
vereceğiz. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Ölçmen. 
Buyurun Sayın Hatipoğlü. 
M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞLU 

(Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 

Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesini tadil 
etmek üzere bir süreden beri çalışma yapılıyor. Mil
let Meclisi metni, sonra Senatodaki bazı değişiklik
lerden dolayı yeniden Komisyona havale edilmiş, 
Karma Komisyon teşkil edilmiş ve Karına Komisyon 
da bir metin hazırlamıştır. 

Biz, MiE-î Seîâraet Partisi Grupu olarak, Miüet 
Meclisi metni üzerinde ısrar ediyoruz ve Millet Mec
lisi metninin kabul edilmesi istikâmetinde de oy kul
lanacağız. Neden? Tabiî, birbirini teyit eden ve tak
viye eden gerçekleri sıralamak mümkün; ama işi 
uzanmadan bir iki tanesini arz etmek istiyorum. 

Bir defa, Millet Meclisi metninde, Hükümetin 
tayin ve tespit ettiği şeklindeki yuvarlak ifadenin öte
sinde, bazı maddeler tadat edilmiştir. Et, ekmek, şe
ker, un ilâhiri. En çok sıkıntısını çektiğimiz bu bi
zini. Fakir fukaranın en çok kuyrukta beklediği şey
dir şeker, yağ. Gecekonduda sıkıntı çeken insanla
rın dertlerini diEe getirmek meseleyi halletmez, o 
derde deva getirmek gerek. Gecekonduda oturan va-
tattdaşınım derdi, otobüs satın almak değildir. Onun 
derdi, bir kilo şekerini ayakta bekleye bekteyc, ro
matizma olmadan veya soğukta satlıcana yakalan
madan almaktır? onun derdi odur. Bunu söylerken, 
yanlış anlaşılmasın, gecekonduda oturan fukara va
tandaşıma, kardeşime bir kilo şeker; ama TIR kam
yonu, otobüsle öbür tarafa Kızılayda gezen vurgun
cuya aittir demek istemiyoruz. Sözümün mânâsı 
ve medlulü bu değildir. Elbette onlarla da mücadele 
ediÜmelidir; ama kimi korumak istiyoruz daha çok? 
Daha çok, vurguna maruz kalmış insanları öncelik
te korumaya mecburuz da, onun için diyoruz ki, han
gi maddelerin ihtikârı, hangi maddelerin normalin 
üstünde fiyatîarüa satışa çıkarılıp vurgun vurulması 
önlenmelidir; onu tespit etmek istiyoruz. O se? epfe-
dir ki, bu gerekçeden dolayı Millet Meclisi metnine 
rey verme durumundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Senato ve Karına Ko
misyon metninden, Millet Meclisi metni, bir başka 
noktada daha ayrılmaktadır. O da, çok mühim olan 
bir husus, müsadere hususu. 

Demek, muhtekir, istifçi, vurguncu, bir milyon 
"ûsüık malı bodrum kata saklayacak; sonra siz onu 
yakalayacaksınız, «Gel bakalım, 1 000 liradan 10 bin 
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liraya kadar para cezası..». Hâkim beyefendinkı, de
recesini ve mertebesini bilemediğimiz vicdanına bı
rakacaksınız, asgarî haddi 1 000 lira, 1 100 lira ceza 
giyecek. Cezanın asgarî haddi bir sene, 12 ay giye
cek; ama bir milyon liralık on milyon liralık mal sa
tışa çıkarılacak o vatandaş hesabına. 

Biz niye Ceza Kanununu değiştiriyoruz; diye zah
met çektik; Meclisi niye oyalıyoruz; sebep ne? Mües
sir tedbir getirelim diye. Türk Ceza Kanununun bu 
metinlerden, Senaîo ve Karma Komisyon metninden 
farkı ne? İsta, fazla farkı yok. İşte, o halde, müsade
reyi getirmeye mecburuz ki, 10 milyon liralık malı 
satmayan adamın ciğeri coz diye yanıversin, 10 mil
yon müsadere edince. Etkin, müessir tedbir getirmez
seniz, vatandaş b:n lira para cezası için, bir senelik 
hapis cezası için, milyonlara ulaşan vurgununu ve 
istifini sürdürecektir. Bu sebeplerden dolayıdır ki, 
Mifiüet Meclisi metnini desteklemek durumu doğmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarımız, bir başka gerekçemiz 
de şudur : Biz, kınalı şeker, tabir caizse iki okka kı
nalı şeker satan, bütün sermayesi *5 bin lirayı geç
meyen bir bakkala nn mücadele edeceğiz? Asıl mües
sir mücadeleyi onunla mı yapacağız? Yoksa, kaçakçı
lığı sanat haline getirip, daha çok kaçırabilmek, daha 
çok vurabilmek için şirketleşmeyi meslek edinmiş in-
snnllarîa mı mücadele edeceğiz? Kiminle mücadele 
edeceğiz? Dört tane mektep çocuğuna kına
lı şeker satmak için şeker maddelerini evinde bulun
durdu, dükkânında bulundurdu diye yakasını paça
sını indirip yırtacağız; ama kaçakçılık için şirke! kur
muş, iki, üç, beş ilâhir insanlar bir araya gelmiş, vur
gun gücünü artırmış insanlarla daha müessir ve daha 
farklı mücadele etmeyeceğiz? Olmaz öyle şey. 

İşte, Mîlkt Meclisi incini, Senaıto meîninden, Kar
ma Komisyon metninden bu farkıyle de bizim gön
lümüze uygun geüen metindir, gön-ürnüzıVkine yakın 
olan metindir, daha doğru ifadeyie. Çünkü, gönlümüz-
deki olan şey şudur.. Cezalarla, hapislerle, paralarla 
insanîarı ısfâh etmenin mümkün olacağına, yüzde yüz 
mümkün olacağına inam'iyoruz. Bunun temelinde 
de, işte. Millî »elâmet Partisinin görüşü vardır, bu
nun temelinde de ahlâk dediğimiz şey vardır. Bir baş
kasının alın terini istismar et nenin, haksız yere, se
bepsiz yere bir başkasının parasını, bedelini az ve
rerek, karşılığını az vererek bedelini çok amanın ha
ram oMuğunu, günâh olduğunu vatandaşa öğretme
diğimiz müddetçe, bunlar palyadf tedbirlerdir, bun
lar gelip geçici tedbirlerdir. 
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10 bin lira para cezası koyuyorsunuz. Paranın bu- I 
günkü satın a2ma gücüne göre 10 bin îira... 5 sene son
ra 10 bin lira bugünün 1 GöO lirası olacaktır; demek 
ki, müessir olmaktan çıkacakta. Haram dediğimiz, 
günâiı dediğimiz hak dediğimiz bir mefhumu milletin 
gönlüne yerleştirdiğiniz gün kaçakçılık ortadan kal
kacak, istif ortadan kalkacak, ihtikâr ortadan kalka
caktır. Onun için, «Gönlümüzdekinc biraz daha yakın 
olan» ifadesini kullandım. 

Bir başkası daha var. Ziya Paşa öyle demiş: «Mil
yonla çalan mesnedi izzetle serefraz; birkaç kuruşa 
ınürtektbin, câyî kürektir». 

HÎKMET BALOĞLU (İçel) — Demirel komisyo
nunu çalıştırın. 

ORHAN BİEGÎT (İstanbul) — Oraya gelince iş
ler değişiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale et
meyin. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Önce ahlâk... 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Elbette, el
bette... İşte, «Önce ahî!âk»| dediğimiz şey var ya; bu, 
zamanında olsaydı, yani bizden önce (Ben kendimi 
kastederek ifade ediyorum) benden önce şu Millet 
Meclisinin küsüsünde konuşan ve şurada faaliyet gös
teren, çalışma yapan, kanun çıkaran, maarifine isti
kâmet veren, diğer müesseselerine istikâmet veren 
milletvekili ağabeylerimiz, senatör ağabeylerimiz, 
«Önce ahlâk, deselerdi, o komisyonun kurulmasına 
bu memlekette lüzum kalmazdı. Biz bunu anlatmak 
istiyoruz işte,., 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Aç mideyle ah
lâk olmaz; ahlâk kuru bir kavramdır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, aç mideyle ahlâk olur mu, olmaz mı; 
onu münakaşa edebilirsiniz. Biz münakaşaya gerek gör
müyoruz. Tok, çatlayan ve patlayan mideyîe de huzu
run olmadığını Türkiye'nin Kızılay semtinde, Türkiye' 
nin Kavakhderesinde, İstanbul'un Bey oğlunda görüyo
ruz; dünyanın İngiltere'sinde de görüyoruz, tık^basa 
dolmuş mide ile huzurun olmadığını. (M. S. P. sırala- ı 
rından alkışlar) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Biri yer biri ba
kar kıyamet ondan kopar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; biz, netice itibariyle, MilK Selâmet 
Partisi Grupu olarak, biraz önce arz etmeye çalış- | 

tığım gerekçelerden dolayı, Millet Meclisi metnini 
destekleyeceğiz. Esasen, Meclisler her şeyden önce 
kendi metinlerine sahip çıkmak mecburiyetiyle de 
bir yerde yüzyüzedir. Bir ay evvel kabul ettiğiniz 
metni, bir ay sonra reddetme durumuna düşmemi
zi gönlümüz arzu etmiyor da, onun için bu istika
mette oy vereceğimizi arz eder, Yüce Heyetinizi 
hürmetle selâmlarım. (M. S. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Buyurun Sayın Uysal. 

. ...̂  -̂  
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY

SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşîa-
nm; 

Görüşmekte olduğumuz tasarının Millet Mecli
sinin kabul ettiği metninin, Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metnin ve en son olarak Karma Komis
yonun kabul ettiği metnin üzerinde çok şey söylene-
biîmektedir. Çünkü, gerçekte bu tasan, uygulama 
özeîiiği geçmişte «Millî Korunma Yasası» ded'ğimiz 
yasanın niteliğinden daha farklı olmayacak şekilde 
hem esnaf arasında, hem ticaret erbabı arasında, 
hem de tüketici arasında farfch farklı değerlendir
melere varabilecek bir durumu ortaya çıkaracak 
ağırlıkta bir taşandır. Bu tasarı ite birlikte rüşvet 
mekanizmasında Türkiye'de yeni boyutlar ortaya çıka
caktır. Bu tasarı ile birlikte, jurnal boyuttan ortaya 
çıkacaktır. Bu tasan ile birlikte «Karaborsayı önleye
ceğiz» diye büyük iddialarla ortaya getirilmiş, bu ta-
sannın metni içerisinde bölgelere göre farklı farklı 
uygulamalar of taya çıkacağı için bakacaksınız, serma
yesi 3 bin, 4 ıbin lira çerçevesinde dolaşan bir esnaf, 
Türkiye radyolarından, Türkiye basınından I^liyük 
bir karaborsa şebekesinin başı olarak ilân edilir du
ruma dahi getirilebilecektir. 

Şimdi, elbette ki, bir zorhık karşısındayız, Yok
luğun bulunduğu yerde, darlığın bulunduğu *erde 
ekonomik sistemin gerçekte tam halkın yararına ku
rulu bir düzen olarak işîemertfği yerlerde Cihetteki bu 
gibi, Türk Ceza Kanununun, yasalarının bununla 
ilişkin maddelerini ağırlaştırmak suretiyle karabor
sacılığı önleyeceğimizi sanıyoruz. 

Yeryüzünde hızsızîıktan ötürü, karaborcacılıktan 
ötürü eüeri kesilen insanlar olmuştur. ICaraborsacı-
îık ve hırsızlık, o düzen ekonomik mekanizmanın 
ağırlığı içerisinde ülkede bolluğu yara'ınadığı sürece 
geçerli olamamıştır, önlenememiştir. İdam cezalan 
verilmiştir, kurşuna dizme cezalan veriîmiştir? ön
lenememiştir. Büyük cezalar verilmiştir; önleııeme-
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mistir. Demek ki, mesele ekonomiktir; mesele, ülke
nin düşeni ile ilgilidir; mesele, özünde, kökeninde, 
kaynağında sağlam bir üretim mekaniîTiıasına bağ
lı; yokluğu ortadan kaldıracak, yerine boihîğn ikâ
me edecek bir düzene bağüı; varfeğı ortadan daldı
racak, her türîü ihtiyaç maddelerini ortada tutabile
cek ve pazarlara, dükkânlara her yere getirebilecek 
bir düzene bağlı mesele. 

Şimdi, ben bîr öneride bulunuyorum: Sanıyo
rum ki, İçtüzüğün 89 ncu maddesine göne biz bu ko
nuyu hem Karma Komisyonun meydana ge İrdiği 
metin üzerinde tekrar düşünebilmek için, «Karabor
sayı önleyeceğiz» adı altında ortaya çıkmış oîan bu 
sjstemin, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesin
deki hükmün, muhtevanın birtakım yoksul insan
ları ezip, birtakım patronları büyük ölçüde koıuya-
bifecek niteliği taşıması açısından da, bir bilginin 
söylediği gibi, «Yol kesme, çalma eskiden eşkt'yaüık 
şeklinde dağlarda yapılırdı; 20 nci yüzyıhn ikinci ya
rısında çağımızda birtakım yasaları bükerek düzde 
kolayca yapabilmekte» dediği gibi, çağımızda, Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesini değiştiren bu 
tasarının Kasma Komisyon metni üzerinde bir daha 
Komisyonunun durabilmesine olanak sağîamsk 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, meseüe çok önemli
dir. 

Türkiye'de karaborsa yapan," gerçekle karaborsa 
yapan, gerçekte ma! kapatan, gerçekte kaynağında 
meseleyi yakalayamadığımız için koîavca ürettiği, 
yoksul halkın, üreticinin ürettiği, fabrikama işini, 
meydana getirdiği emtiayı, maîı, kolayca, fatura 
oyunlanyle büyük ölçüde kendi hazinesine, kendi 
çıkarma aktaran birtakım kişilerden ve şirketlerden, 
bürtakım insanlardan çok mahale bakkalına, pazar
daki seyyar satıcıya, kasabadaki, nahiyedeki çerçi
ye ve küçük esnafa yönelik birtakım tatbikatla kar
şı karşıya kaldığımız zaman ahlarla, vahlarla o yok
sul insanların dertlerine çare bulacağız ve tüketiciyi 
koruyacağız diye burada (ki, tüketiciyi korumak lâ
zım gerçekte) bu yasanın yanaş uygulanması içeri
sindeki birtakım maddelerin ve kavramların ifadesi 
bakımından yanlış uygulanması sonucunda büyük 
zorluklarla karşı karşıya kalacağız. 

O bakımdan, gerçekten karaborsacılarla, perçek 
karaborsacılarla mücadele tarzını, yohınu açacağız 
düşüncesi bize hâkim olduğu için (ki doğrudur bu 
düşünce)- yanlış uygulamalar sonucunda bakacağız 
ki, Isaraborsacılar değil; gerçek karaborsacılar ta, on-
lan cczis'andıran bir değişiklik getirmiş değiMz. | 

Küçük esnafı ve doîayısıyle yoksul kesimleri ce
zalandıran. bîr sonuçla karşı karşıya kalacağı?. Bu 
bakımdan İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak, bu konunun bir 
kez daha Karına Komisyonunun kabul ettiği metnin 
nitelikleri, kapsamı, özellikleri, amaçlan ve bazı söz
cüklerin anlamlan bakımından tekrar görüşülmesi 
ve bJr mütalaadan, süzgeçten geçirilerek Karma Ko
misyon raporunun öyle MeeSse intikal ettirilmesi gö
rüşünü taşıyoruz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysa". 
Sayın AM Sanlı, buyurun. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Görüştüğümüz tasarının uzun bir mccarası var
dır. Tüm parti grupSan bu yasanın çıkması için iş
birliği etmiş görünmektedirler. Bugüne kadar Mil
let Meclisinde, sanıyorum Hükümet programlarına 
gösterilecek bir ilgi kadar bütün gruplar sözcüler 
tayin etmişler ve burada uzun uzadıya müzakere 
edilmiştir. Bununla yaptığımız görüşme dördüncü 
görüşmedir. 

Adalet Partili arkadaşlar gücenmesinler, karabor
saya düşmüş malı, ihtiyaç vaMpterine, yüksek fi
yatla da olsa tedarik edebilenlere ödül vermesekr bi
le, toplumdaki işlevlerini korumak için büyük gay-
rei gösterdiler ve tasarı önümüze bu halde geldi. 
Sanki, Millet Meclisi bundan önceki oturumunda 
Senato metnini reddederken, kendi metninde ısrar 
etlerken hiçbir şey söylememişti. Bütün grup sözcü
leri âdaîc Hükümet Programına verişebilecek Ölçek
te Senato metnini benimsemediklerini - Adalet Parti
si Grupu da dahiî - belirtmişlerdi. Hatta metipde ıs
rar edilirken, Millet MccMsinde yapılan son görüş
medeki önerileri ve düşünceleri değerlendirme inti
kamda olsun, daha önceki Millet Meclisi metniyle 
Senato metni arasında yeni bir telif edici formül 
bulunsun şeklinde karar aüınmışh. 92 nci maddenin 
azizliği ile, en az kötü olanı kabul etmek zorunhığu 
51e karşı karşıyayız şimdi. Senato metnini reddeder
ken, Meclis ondan daha geri adım atamayacağına 
göre, Millet Meclisinin metnini kabul ^orunluğu ile 
karşı karşıyayız. 

Anayasa Mahkemesinin bir kararma göre, değiş
tirmek veya maddelerini ayrı ayrı oylamak, değişik 
bir metin meydana getirmek halikımız da barınma
dığına göre, bu 3 metinden birini tercihle karşı kar-
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siyayız. O zaman da doğaldır ki, Adalet Partisi Gru-
pu sözcüsünün dışındaki arkadaşlarımız Millet Mec
lîsi metninde ısrar niyetinde gözükmekteler. 

Karma Komisyon metni yasanın istememesi için 
bir düzenleme getirmiş; iş'.ese de sımrîı bir uygu
lama getirmiştir. 

Bütün banları belirtmeden evvel, bütün grup 
sözcülerinin üzerinde âdeta ittifak ettikten hususa 
değinmeden geçemeyeceğiz. O da sudu;; Fiyatları 
ceza yasaîarıyîe dondurmak ve karaborsan ön.temek 
imkânı yoktur. Şüphesiz ekonomiye ceza yasa/anyle 
yön verilmez; ama ceza yabalarının da etkinliğini 
ortadan kaldırmak bir ölçüde söz konusu olamaz. 

Millî Korunma Kanunu gerçekten kalkmış değil
dir, bugün yürürlükten kalkmış değildir; bir Bakan
lar Kurulu karanyle yeniden yürürlüğe sokulabilir. 
Burada getirilen bir millî Korunma Kanunu değil
dir. Sanılıyor ki, Millî Korunma Kanunu yok, yeni 
bir Millî Korunma Kanunu getiriliyor. Her an Hü
kümet bir Bakanlar Kurulu karanyle Millî Korun
ma Kanununu devreye sokabilir. Ashnda şu anda 
Millî Korunma Kanunu yürürlükte; sadece, Bakanlar 
Kurulu bir karar alıp işlemesine engel olduğu için iş
lemiyor. 

Bu nedenle «Ortada bir Millî Korunma Kanunu 
yoktur, yeni bir Millî Korunma Kanunu» gibi bir 
mesele söz konusu değildir. 

Şimdi diğer hususlara geliyorum: Karma Komis
yon metni, Millet Meclisi metninden farklı olarak; 
«Hükümet» terimi yerine «Bakanlar Kurulu» diye
rek karaborsa konusu malların tespitini Bakanlar Ku
ruluna vermiştir. 

Daha önce Millet Meclisinde yapdan müzakere
lerde «Bakanlar Kurulu» deyimiyle «Hükümet» de
yimi arasındaki farklılığı belirtmiş, bunun, yasa uy
gulamasında önemli sorunlar doğurabileceğine işaret 
etmiştik. «Hükümet» deyimi geniş bir kavramdır. 
Bir Bakanlık tasarrufu da Hükümet tasarrufu mahi
yetindedir. Ancak, Bakanlar Kurulu karan ise, tüm 
bakanlann ve Cumhurbaşkanının imzasıyle tekevvün 
eder. Karaborsa konusu malların cinslerini, kalitesi
ni, fiyatlarım ve özelliklerini Bakanlar Kumluna bağ
lamak başka şeydir, bir Ticaret Bakanlığının fiyat ta
yin etmesi başka şeydir. Eğer Bakanlar Kurulunun 
düzenleyebileceğim kabul edersek, aslında bu madde
nin işletilmesine karşıyız demektir. Başından ölü doğ
muş demektir bu yasa, Senato metnini kabul ettiği
miz takdirde, Bırakınız Bakanlar Kurulunun böyle 
bir düzenlemesinin doğurduğu bürokratik sürecin güç

lüğünü, 1975 seçimleri arifesinde -biç unutmuyoruz-
Fiyat Kontrol Komitesinin önünde yığılan zamlar 
vardı. Bakanlar Kurulu değÜ, Fiyat Kontrol Komite
si zamanında o zamları görüşemediği için, otomatik 
zamlar gelmeye başlamıştı. Onu bile önleyemediler. 
Şimdi Bakanlar Kurulunda oturacak bütün bakanlar, 
malların fiyatını tespit edecek ve bu kararname ko
nusu olacak... Bu mümkün müdür? Bu, yasanın ölü 
doğmasıdır. Çıkarmayalım daha iyi. Bakanlar Kuru
luna verilen bu düzenleme yetkisi, gerçekte mevcut 
yasalarla da çelişkilidir. Aslında biz düzenleme yet
kisi vermiyoruz. O muhalefet şerhinde yeterince be
lirtilmiş; ama böyle varsaysak bile mevcut yasalarla 
da çelişkilidir. Gerçekte, bu yasanın da bir düzenleme 
yetkisi olmadığı muhalefet şerhinden belli. 

Ben, bunu bir başka hukukî temele dayandırmak 
istiyorum muhalefet gerekçesinden ayn olarak. O da 
şudur: Türk Parasının Kıymetini Konıma Kanunu di
ye bir kanun var. Bu kanuna göre, Fiyat Kontrol 
Komitesi, kurulurken 19 sayılı bir kararname ile, şu 
malın fiyatı, şu malın fiyatı, şu mahn fiyatını o ko
mite tebliğlerle belirtiyordu ve o tebliğleri iade et
meyenler hakkında kovuşturma açılıyordu. Aslında 
bunun hukukî varlığı, mesnedi yoktur. O kanun, Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Türk parasının 
iç piyasadaki satın alma gücünü tayin etme yetkisini 
vermez Bakanlar Kumluna. Dış paraya göre değerini 
tespit etme yetkisi verir. Oysa 19 sayılı kararnameyle, 
biz, kararnamenin bünyesinde, bir komiteye şu yetkiyi 
devrettik: Soğanın fiyatını, Fiyat Kontrol Komitesi 
tayin etti. 

Halbuki, 19 sayılı Kararnamenin mesnedi olan 
1597 sayılı Türk Parasını Komma Kanunu bu yet
kiyi vermediği halde, Karma Komisyondaki arkadaş
larımız, sanki Bakanlar Kurulunun, daha önce oldu
ğu gibi, yani Fiyat Kontrol Komitesinin mevcudiyeti
ni ortaya çıkaran kararnameden ilham olarak, Bakan
lar Kurulunun fiyat tespit etma yetkisi var zannedi
yor. Öyle bir yetki yok. O zaman diğer yasaları izah 
etme imkânı yok. 

Örneğin, 3003 sayılı Yasa. Kanunun metninden 
okursak çıkıyor ortaya. 3003 sayılı Endüstriyel Ma-
mulâtın Maliyet ve Satış Fiyatlanmn Kontrolü ve . 
Tespiti Hakkında Kanun, nelerin fiyatlanm Ticaret 
Bakanının tayin edeceğini belirtmiş. Demek ki Bakan
lar Kurulunun genel bir fiyat tayin etme yetkisi yok. 
Bîr özel kanunla verilir. Bunun dışında 1580 sayılı 
Belediyeler Kanunu... 
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Bu nedenle, Karma Komisyondaki arkadaşlar sa
nıyorlar ki Bakanlar Kurulu malların fiyatını tespit 
edebilir. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yok böyle bir 
şey. Bakanlar Kurulu malların fiyatını tespit ve ta
yin edemez. 

1597 sayılı Yasaya dayanılarak daha önce hatalı 
bir uygulama yapılmıştır; ama bütün mahkemelerde 
o kararnamenin varlık sebebi reddedilmiştir, mevcudi
yet sebebi reddedilmiştir. 

Şimdi bir kanun daha bu mevcut hukuk düzeni ile 
çelişkilidir; 440 sayılı Kanun. Muhalefet gerekçesin
de vardır; 440 sayılı Kanunda, 440 sayılı Kanuna tabi 
işletmelerde hangi malların fiyatlarını Bakanlar Ku
rulunun tayin edebileceğine ilişkin özel hüküm var. 
Demek ki bir nıahn fiyatını tayin etmeyi, ancak Ba
kanlar Kurulu özel yetki, özel kanunla alır. Böyle 
yetkisi var farz edilerek, Bakanlar Kurulunun tespit 
ettiği, ilân ettiği ve niteliklerini saydığı mallan kara
borsa kabul etmek, bu kanunu baştan ölü doğurmak 
haline getirir; mahkemeler uygulamaz. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı bir dakikanız var, ko
nuşmanızı ona göre ayarlamanızı rica edeceğim. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Evet efendim. 
Kısaca şunlara da değinmeden geçemeyeceğim : 

Bakanlar Kurulunca, malın tespit ve ilân edilmiş ol
ması, kamu için gerekli olması, cins ve nevi özellik
lerinin belirtilmiş olması, fiyatının bu ilânda belirtilmiş 
olması gibi Bakanlar Kurulu kararında nelerin yazıl
ması gerektiği kanunda yazılı ve uygulama da son 
derece sınırlı. 

Burada, kamu için gerekli olma unsuruna biraz 
değinmek istiyorum; D. P. Grup Sözcüsü de bu ko
nuya değindiler; ben bir başka yönden girmek istiyo
rum. 

Kamu için gerekli olma unsuru, yargı organlarının 
toplumda oluşan değerlere göre tespit edeceği bir un
sur olmaktan böylece çıkarılmaktadır. 

Hükümet, kamu için gerekli olma unsurunu tes
pit edecek. Oysa o gün için hükümet, parlamentoda 
oluşan bir çoğunluk iktidarıdır. Meğer ki bugünkü 
gibi hükümet, anlaştıkları noktada birleşmiş değil de, 
gerçekte anlaşamadıkları noktalarda birleşmişlerse; 
bir malın kamu için gerekli olup olmadığı konusu 
koalisyonun devamı için bir muhtıra nedeni bile ola
bilir. 

örneğin; güSyağı bir siyasî partice kamu için ge
rekli olur-da diğer bir parti için parfüm olur. Haydi, 
müzakereler; koalisyon protokollerine kadar işler iler
leyebilir. îşte kamu için gerekli olma unsurunun iş

lememesi nedeniyle karaborsayı işletme imkânı or
tadan kalkacaktır. 

Bunun belli siyasal tercihlere göre somutlaştırıl
masını hükümete bırakmak, yargı tekniği anlayışına 
da aykırıdır. 

Diğer bir husus da -sanıyorum en önemli husus
lardan biridir sakınca bakımından- hükümetin ilân 
etmediği mal karaborsa olmayacak, düşse bile suç 
sayılmayacak. Üstelik bizde, hükümet edenlerin eko
nomik hayattan elini çekmedikleri, bizzat olmasa bi
le birader, yeğen ve sıhrî hısımlarla ticaret ve sanayi 
ile meşgul olduğu bir Türkiye'de, mevcut bir malın 
karaborsasının hükümet üyelerine bulaştırılması teh
likesi vardır. 

Bunu sürekli alnı ak olduğunu söyleyenlere ve al
na ak gezmek isteyenlere söylemek isterim. Bir mal 
karaborsaya düşmüş, hiç hakkı olmadığı halde ifti
raya maruz kalabilir, eğer ticarette eli varsa. 

Bu nedenle önemli sakıncalardan biri budur. Hü
kümete böyle bir tespit yetkisi vermek yanlıştır. 

Diğer bir husus da (Senato metninde özellikle) 
haber verme özgürlüğü ile ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir ajans paranın değerinin 
düşeceğini bildiriyor, teşkilâtlanmış kapitalizm, özel
likle spekülasyon sermayesi tabiî işin gereğini yapa
cak. Şimdi duyuyoruz; o ajans, o haberi verdikten 
sonra arkasmdan, doğal olarak karaborsa fiilinden 
dolayı kovuşturmaya uğrayacaktır. Maliye Bakanlığı 
cevap verecek -tekzip- yok böyle bir şey; «hakika
ten yok» diyecek. Biraz sonra bakacaksınız ayarlama 
yapılacak. Paranın düşmeyecek değeri, ayarlama ola
cak. Ama, o ajans, o haberi yazan gazeteler mahkûm 
olmasa bile; anasının adı, babasının adı mahkeme
lerde bir süre sorulacaktır. 

Bu nedenle ekonomik haber özgürlüğü ki, bugün
kü dünyamızda, siyasal hareketlerin ekonomiden so
yutlanmadığı bir hayatta, en önemli haber kaynakla
rı kurutulur, ciddî bir tehdit aracı haline gelir. 

Başında demiştik ki, en az kötü olanı tercih etmek 
zorunda kalıyoruz. Aslında, Millet Meclisinin metnin
de kazoistik metodla sayılmasının da sakıncaları var
dı Genel bir ifade, yeni ticarî ve ekonomik gelişmele
ri açık bir düzenleme daha yerinde olurdu. Fakat bu 
metod benimsenmiştir. Sakıncalı da olsa kabul etmek 
zorunluluğu ile karşı karşıyayız. 

Sonuçta kısaca özetlemek istiyorum: Senato met
ninde ve özellikle Karma Komisyon metninde, Millet 
Meclisinden farklı olarak ceza tedbirlerinde sınırlama 
vardır. Hükümet bildirisinin içeriği de sınırlanmıştır. 
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Esas tasarıda hükümet bildirisine aykırı hareket et
me müstakil bir ceza kovuşturmasına tabi iken, bura
da hükümet bildirisinin içeriği de tespit edilmiş. İçeri
ği nedir? Bakınız; «Erzak, eşya veya maddelerin res
mî mercilere bildirilmesine ilişkin olarak Bakanlar 
Kurulunca....» Somutlaştırılmış, hükümet bildirisine 
aykırı hareket etme kovuşturmasına tabi değil. Hükü
met bildirisinin içeriği de tespit edilmiş. Halbuki tasa
rıda, «Madde ile ilgili hükümet bildirsne aykırı hare
ket edenler...» Yan, hükümet bildirisinin, tümü ile ge
niş bir kavram. Halbuki hükümet bildirisinin içeriğini 
de kanun tespit ettiği zaman, bir sınırlama daha geti
riyorsunuz. Bu ikinci sınırlamadır. 

BAŞKAN — Toparlar mısınız Sayın Sanlı? 

ALÎ SANLI (Devamla) — Üçüncüsü; Sayın Mil
lî Selâmet Partisinin sözcüsü de belirttiler; beşinci fık
rada işleyen bir madde kaldırılmıştır. Gerçekte genel 
hükümlerde müsadere gene vardır; fakat burada mü
sadere işletilebilir hale, yani zaptedilen malın satışını.. 
Kamu için gerekli olduğu için satışını sağlamak için 
özel bir hüküm, bir fıkra getirilmişti ve tabiatıyla 36 
ncı madde de ortadan kalkmıyor. Gerçi bu maddenin 
kaldırılması da ayn bir sınırlamadır. 

Bu nedenlerle, Millet Meclisi metninde ısrar edil
mesini rica ediyorum. Şayet olanak bulunduğu takdir
de ve eğer bu maddenin yeniden düzenleme imkânı 
doğarsa ve Komisyon isterse, sanıyorum daha iyi bir 
tercihle karşı karşıya kalırız. 

Millet Meclisi metni lehinde oy vereceğimi şimdi
den belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Buyurun Sayın Ülker. 
Sayın Ülker, vaktiniz 10 dakikadır, lütfen konuş

manızı ona göre ayarlarsanız kesmek mecburiyetinde 
kalmayız efendim. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Gerçekten önemli bir yasa maddesini görüşmekte
yiz ve maalesef gayet müşkül bir durum içindeyiz, 
biz Meclis olarak... 

Önümüzdeki üç tane metin var; üç metin de ka
bul edilebilecek, çıkarılacak nitelikte değil. Çıkarıldı
ğı takdirde de halk bizden şikâyetçi olacak; bu açık 
bir şekilde burada gözükmektedir. 

Şimdi evvelâ böyle bir yasaya ihtiyaçta birleş
mek lâzım. Bütün partiler, böyle bir yasaya ihtiyaç 
olduğunda birleştiler. Bende, bu yasa ilk defa geldi
ğinde tümünde ve maddelerinde konuştum ve ilke 
olarak böyle bir yasaya ihtiyacımız olduğunu ifade 
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ettim. Ama bir şeyi de belirtmek lâzım; bugün Türk 
Ceza Kanununda «Umumun sıhhatine, yenecek ve 
içilecek şeylere müteallik cürümler» diye 401 nci mad
de var ve bu madde, yani şu değişiklikten evvel, ha
len yürürlükte olan bu madde şöyle : 

«Madde 401. - Bir kimse yalan havadis, neşir 
ve işâası ile yahut sair hile kullanmakla et, ekmek, 
odun, kömür gibi âmmeye elzem olan erzak ve eşya
nın nedretine veya fiyatının artmasına sebep olursa, 
bir seneden beş seneye kadar hapse ve yüz liradan 
beş yüz liraya kadar ağır cezayi nakdiye mahkûm 
olut.» 

5435'le para cezalan beş misli artmıştır; 500 lira
dan 2 500 liraya kadar bugün ceza var. Onun için 
burada «Erzak, ekmek v.s. de şu yapılırsa, bu yapı
lırsa cezasız mı kalacak?» görüşüne katılmak müm
kün değildir. Çünkü bugün yasada bu hüküm açık bir 
şekilde vardır. Ne yapılmıştır? Bu esasın üzerine ba
zı yenilikler ilâve edilmek istenmiştir, yani, çimento 
v.s. gibi birtakım maddeleri, diğer birtakım madde
leri de alıp, daha genişletilmek istenmiştir. Fakat maa
lesef bugün önümüze gelen 3 metin de fevkalâde sa
kıncalıdır. 

Evvelâ bir şeyi ifade edeyim: Eğer Karma Ko
misyonun kabul ettiği metni burada oylayıp da ka
bul edecek olursak ki, burada uzman olan hukukçu 
değerli senatör arkadaşlanmızın imzaları var, Fevzi 
Hakkı Esatoğlu, hukukçu, uzun yıllar İstanbul'da ve 
diğer yerlerde yargıçlık yapmış bir arkadaşımız, kar
şıdır görüyorsunuz. Hayrı Mumcuoğlu arkadaşımız, 
gene bir hukukçu arkadaşımız, o da karşıdır. Niye? 
Çünkü getirdiğiniz son metni kabul ettiğimiz zaman, 
Sayın Ali Sanlı arkadaşımın ve diğer arkadaşlanmın 
da söyledikleri gibi, bu sefer, şu maddede, biraz evvel 
okudum, bugün yürürlükteki maddeye göre ceza ver
mek mümkün iken, Bakanlar Kurulu karar çıkarma
dan cezayı kaldırıyoruz ortadan. Yani hiç bir şey ya
pılmaz duruma sokuyoruz. Yani Bakanlar Kurulu ka
ran alacak, fiyatı tespit edecek... Bakanlar Kurulunun 
bu kadar ayrıntılı şeylere girmesi mümkün değil. 
Girmesi politik bir meseledir; sağı vardır, solu var
da-, ilerisi vardır, gerisi vardır. Bu metni çıkardığımız 
zaman, bugünkü cezayı da ortadan kaldırmış olaca
ğız. 

Değerli arkadaşlanm, bir şeyi ifade etmekte yarar 
var. Aynı zamanda, Bakanlar Kurulu eğer ekmeği 
ilân etmezse - Bugünkü Kanunda ekmek, kömür filân 
varken - ilân etmedi diye, bunlar da serbest kala
cak. Bu açık bir tutarsızlık oluyor, metinler bakı
mından. 
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Türk Ceza Kanununda yer alan metinde (ana-
kanunlarda, Fransız Ceza Kanununda da var, İtal
yan Ceza Kanununda da var) Yani anakanunda bir 
tasarruf yapıyoruz. Biz şimdi anakanunlrada mev
cut olan bir şeyin üzerinde bir tasarruf yapıyoruz ve 
bunu tamamen karmaşık bir bale getiriyoruz. 

Bunun yanında - burada muhtelif parti sözcü
leri ve diğer arkadaşlar ifade ettiler - ortada Türkiye'
de elkonulacak daha büyük meseleler var. Fiilî tekel
ler kuruluyor, tröstler kuruluyor ve bunlar vatandaş 
sırtından milyarlarca liralık vurgun yapıyorlar. Bun
lara tedbir almış değiliz, ama bu kanunu çıkaraca
ğız... öbür tarafta kira meselesi büyük bir problem 
olmuş, ona karşı hiç bir tedbir alınış değiliz. Orada 
yurdun dörtbucağında 3 bin 5 bin lira sermayesi olan 
vatandaş, bu yasanın altında kalmak tehlikesiyle kar
şı karşıyadır. Uygulamadan gelmiş bir arkadaşınız 
olarak söylüyorum, Millî Korumanın uygulanmasını 
gördüm, daha geniş nispette bu yasaların, ayrıntıları
nı, unsurlarını bilmeyen, müşavirleri danışmanları ol
mayan zavallı vatandaşlarımız bu kanun doîayısıyle 
ceza görecekler. 

Onun için, istirham ediyorum, bizim önümüzde 
bir yol olduğunu zannediyorum, Sayın Grup Baş
kanımız ifade ettiler, diğer arkadaşlar ifade ettiler, 
hiç kimse bu kürsüye gelip de «Şu metin tamdır» de
medi. Adalet Partisi Sözcüsü değerli arkadaşım da 
aynı şeyleri söylediler «Mecburuz; ne yapalım, bu 3 
metinden birisini kabule» dediler. Ben zannediyorum 
ki, pek mecbur değiliz gibi bir nokta var. Evet, İç
tüzüğün 88 nci maddesine göre burada önümüzde 
açık bir haksızlık, bir yanlışlık, tatbikat uygunsuz
luğu gördüğümüze göre, komisyonun yetkisini de, 
esas komisyonun da yetkisini ortadan kaldırmamız 
bahis mevzuu olmadığına göre, o komisyon isterse, 
biz yanılmışsak, aynı metni 3 gün sonra huzurunuza 
getirmek imkânına sahip olduğuna göre, bir defa o 
komisyona rica edelim, metni gönderelim lütfederse
niz. Komisyona bizler de gidelim, yardımcı olalım, 
Şu kürsüden söylediğimiz sözler yanlışsa, yanlışlığı
nı anlayalım, buraya gelelim özür dileyelim; ama so
nunda Türk halkım tedirgin etmeyecek ve hepimize 
zarar vermeyecek bir şekilde bu yasayı çıkaralım. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan, değerli arkadaş
larsın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekili arkadaşlarım; 

Hükümet, yani 28 . 5 . 1974 tarihli Sayın Bülent 
Ecevit Hükümeti, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair bir tasarıyı 
Yüce Parlamentoya sevketmiştir. 

Sözlerimi, sizi sıkmayacak şekilde kısa kesmek 
maksadıyle bu tasarıdan elde edilmek istenilen mak
sadın, üç fıkrasının neden ibaret olduğunu, can alı
cı ibarelerini okumak suretiyle meseleye yaklaşmak 
istiyorum. 

Tasarıda Hükümet diyor ki: 
«Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi yeniden 

ele alınmış ve madde ammeye elzem olan erzak, eş
ya ve maddenin nedretine veya fiyatının artmasına 
sebep olanlar açısından uygulamaya kolaylık getire
cek şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu maddelerin 
teker teker sayılması yerine, uygulamada kolaylık 
sağlayacak unsurlar madde metnine konulmuştur.» 

Yani, Türk Ceza Kanunundaki «et, ekmek» gi
bi tabirler yerine, geniş anlamda bir ibare konmuş
tur. 

«Bu yapılırken birinci fıkrada suçun teşekkülü 
için mevcut olan unsur, (yalan havadis neşir ve işâa-
sıyle yahut sair hile kullanmakla) ibaresi aynen me
tinde kabul edilmiştir.» 

İkinci fıkrada, dikkatinizi çekerim: 
«Ammeye elzem olan ve fiyatı hükümetçe tes

pit ve ilân olunan erzak, eşya veya maddenin ned
retine yahut fiyatının artmasına yol açmak için, bu 
maksatla anılan malları ammenin istifadesinden 
mahrum kılanlar hakkında 2 nci fıkra ile de müey
yide getirilmiştir.» 

3 ncü fıkra; «Bu madde ile hükümet bildirisine 
aykırı hareket edenler ve resmî mercilere bu madde
lerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hak
kında ceza müeyyidesi getirilmiştir.» Hükümetin 
maksadı budur, gerekçe böyle ifade ediyor. 

Şimdi, bu metin, adınıza, Parlamentoda, Mecli
sin Adalet Komisyonunda incelenmiş, buraya bir me
tin getirilmiş ve yüksek oylarınızla bu metin de ka
bul edilmiş. Bu metin, yine yasalarımıza uygun ol
mak üzere Senatoya gitmiş; Senato, Millet Meclisi
nin kabul ettiği metni kabul etmemiş, ayrı bir metin 
husule getirmiş. Buraya gelmiş, huzurunuzda tartı
şılmış, bu metin de beğenilmemiş ve bir karma ko
misyon marifetiyle yeni bir metin hazırlanması is
tenmiştir. 
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Bendeniz şurada Karma Komisyonunun sözcüsü 
olarak huzurunuzda bulunuyorum. Binaenaleyh, Kar
ma Komisyonun burada, ekseriyeti teşkil eden üye
leri de mevcut olmadığı için, bu komisyonun ver
miş olduğu, daha doğrusu huzurunuza getirmiş ol
duğu metnin dışında bir beyanda bulunmamın müm
kün olmadığım, binaenaleyh bazı arkadaşlarımız, 
metinlerden üçünün de bazı sakıncalarının mevcut 
olduğunu, bu sakıncaların giderilmesi için, komisyon 
marifetiyle metnin tekrar görüşülerek huzura geti
rilmesini tavsiye etmişlerse de, İçtüzük anlayışıma 
ve Komisyon üyelerinin de burada bulunmayışına 
göre, bu metnin Komisyona alınmasının, tarafımız
dan ifa edilmesinin mümkün olmadığı kanaatini be
yan ederim. 

Ayrıca, bazı arkadaşlarımız, bilhassa Millet Mec
lisi metnini savunan arkadaşlarıma da, bir kaç be
yanda bulunmak suretiyle sözlerime son vermek is
terim. 

Bu sevk edilen kanunu,' ihtikârla mücadele ka
nunu, bir karaborsaya mani olma mahiyetinde bir 
kanun olarak görüp, Ceza Kanununun 401 nci mad
desi içerisinde mütalâa etmenin sakıncalı olduğunu; 
fakat hayatta fakir fukaranın ellerini cebine sokup 
da karaborsacılık, fazla fiyatla mal satan veyahut 
da malların nedretine sebep olan insanlar hakkında, 
zecri tedbirler getirilmesini de savunan kişileriz; ama 
Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi içerisine, 
Türk Ceza Kanununun genel prensipleri içerisine bu
nu bir karaborsaya mani olmak, bir Millî Korunma 
Kanununa benzeterek bazı hükümler koymanın da, 
herhalde hukukla bağdaşır tarafının mevcut olma
dığını bütün arkadaşlarım takdir ederler. 

Bu nedenle Millî Selâmet Partisinden kıymetli 
arkadaşımın, sanki şu Karma Komisyon metninde, 
fazla fiyatla mal satılmış veyahut da kamunun aley
hine verilmiş bir karara göre beyanda bulunmamış 
olan kimsenin mallarının müsadere edilmeyeceği gi
bi bir hüküm olmadığını beyan etmesi hatalı. Tat
bikatta 36 nci maddeye göre, şekeri fazla fiyatla sat
mak ve şekeri mevcut olduğu halde «Yok» demek 
suretiyle, müşterisine cevap veren kişilerin hem ken
dileri ceza görmüştür, hem de Ceza Kanununun 36 
nci maddesine göre mallan müsadereye tabi tutul
muştur. 

Biz, bu nedenle Ceza Kanununun 401 nci mad
desine, 36 nci maddenin de ilâvesini ayrıca sakınca
lı gördük. 

İkinci bir hususu da ifade etmek isterim: 

Arkadaşlarım dükkân kapatmaktan bahsettiler. 
Dükkân kapatmak, mağaza kapatmak meselesi bize 
Millî Korunma Kanunundan intikâl eden bir tat
bikatın neticesidir, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesini ifade ederken ve ondan sonra gelen 402 
nci maddesinde meslek ve sanatın tadiline dair ceza 
mevcut iken, ayrıca da dükkân kapatılma gibi Türk 
Ceza Kanununun 11 nci maddesinde tadat edilip de 
mevcut olmayan ceza hükümlerimde buraya koyma
nın sakıncalı olduğunu gördük ve sizlerin de bunu 
kabul etmeyeceği kanatiyle metni böyle getirdik. 
Bununla beraber, kamuya elzem olan erzak ve mad
delerin bir hükümle bu 401 nci madde içerisinde 
tecrim edilmesi keyfiyetini takdirlerinize bırakırını. 

Bir de, yine Millî Selâmet Partili arkadaşlarım 
ve diğer bazı arkadaşlarım, «Bundan küçük esnaf 
zarar görür, büyük esnaf yine bundan yararlanır» gi
bi tabirler kullandılar. 

Muhterem arkadaşlarım, teknik bir mevzu üze
rinde konuşuyoruz; bunun politikası iyi bir şey de
ğildir. Dikkatle okunacak olursa, bu ihtikârı yapan 
kimselerin, ihtikâr yaptığı malların cinsiyle mütena
sip olmak üzere büyük cezalara veyahut küçükse da
ha küçük cezaya duçar olması için adilâne ve hayat
ta hepimizin ıstırabını hissettiğimiz bazı fiillere ce
za verilmesi ve bu cezalarda da unsurların çok ob
jektif olması bakımından Komisyonumuz böyle bir 
metin getirmiştir. 

İltifatınıza mâzhar olursa memnun olurum. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar su

narım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Sayın Ülker, zatıâliniz yerinizden söz istediniz. 

Gerçi son söz milletvekilinindir; bir arkadaşa vere
ceğiz. Yalnız sizden evvel Sayın Köyîüoğlu'nun söz 
talebi var. 

Buyurun Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Söz hakkımı Sayın Ketenoğlu'na verdim efendim. 
BAŞKAN — Peki, buyuran Sayın Ketenoğlu. 

İSMAİL HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın Millet Meclisinin değerli üyele
ri; 

Çok önemli, millet ölçüsünde çok mühim olan 
bir kanunun görüşülmesi üzerindeyiz. 

Beyefendiler, bu ihtikâr, muhtekiri altetme, hal
kı ihtikârdan koruma, vurguncudan, muhtekirden 
koruma isi çok önemli bir iştir. Hassasiyet ister, ka
çacak nokta bırakmamak ister, usullerinin tespiti ge-
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rekir. Hangi fiyatı artırma suç olacaktır? Bunun be
lirlenmesi lâzım; Hükümetin tespit ettiği fiyat mı, 
alış faturasına göre fiyat mı, maliyete göre fiyat mı, 
elden ele devredildiğine göre hangi alış faturası esas 
olacaktır? Bunların tespiti lâzım. Ahmet aldı 10 ku
ruşa, sattı 15 kuruşa, '•% 50 kâr etti diye bu ada
mın yakasına yapışabilir miyiz? Bunu bilmek lâzım
dır. Hayır, bu malın aslı 5 kuruştur, on el değiştir
miştir, her birisi l'er kuruş eklemiştir, 15 kuruşa 
çıkmıştır. 15 kuruşa bunu alan adam 17,5 kuruşa 
veya 20 kuruşa satarsa suç işlemiş olur mu? Elden 
ele ne kadar devredecektir? Bunu tespit etmek lâzım
dır. 

Binaenaleyh, esaslı bir usul ister. 
Sonra bir tabirin, ıstılahların çok iyi tespiti lâ

zım. Meselâ; bizim Ceza Kanunumuzun mehazı olan 
İtalyan Kanunu bunu, «Yalan havadis, neşir ve işâa-
sıyle» tabirini kullanmış. Biz, «duyurma ve yayma» 
tabirini kullanıyoruz. Duyurma nedir? Bir adamın 
elinde bir kaç kuruşluk mal, var bir kaç kilo fazla 
mal var, onun kıymetini arttırmak için gitti köy kah
vesinde konuştu; bu duyurmadır. s<Mal, yağ azaldı, 
yağ gelmiyecek» dedi, ama Türkiye ölçüsünde, il 
ölçüsünde, ilçe ölçüsünde hiç bir netice yaratmıyor; 
köyün bir kaç zavallısını aldatmak gayesine matuf. 
Bunu, biz duyurma şeklinde kabul edecek ve vatan
daşa ceza verecek miyiz? Bunu tayin etmek lâzım. 
İşaa başkadır; işaa, yayma kastıyla konuşmaktır. 
Halbuki duyurma öyle değil, sadece duyurmadır. İş
te kahvede konuştun mu duyurma olur, evinde kom-

. şu sohbetinde konuştu mu duyurma olur; ama işaa 
değildir. Binaenaleyh, bu gibi tabirler üzerinde çok 
esaslı durmak lâzım. 

Beyefendiler, ben 1942'den 1959'a kadar Millî 
Korunma müddeiumumi, hâkimi ve daire reisi ola
rak bulundum. Millî Korunma tatbikatından en faz
la acı duyan bir arkadaşınızım. Millî Korunma tat
bikatı, ki kanunlar sıktıkça, ağırlaştıkça namuslu ki
şiler ortadan kalkar, namussuzlar piyasaya çıkar. İs
tanbul piyasasında, namuslu tüccarlar mağazalarını 
kapatmış veyahut, işte kapatmış olmamak için bir 
kaç madde üzerinde işlem yapmış; fakat asıl yan
kesiciler, dolandırıcılar, yani manen hiç kaybı olma
yacak kişiler, sıfır olan insanlar ortaya çıktı; muh
teşem bir yazıhane, bir naylon fatura verme sistemi 
devam etti ve bütün Millî Korunma Kanunu tatbika
tı altüst oldu gitti. 

İşportacı geldi, zavallı fakir fukara geldi, esnaf 
geldi; fakat zengin gelmedi. Binaenaleyh, personel 
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meselesinin çok önemi vardır. Bunu takip edecek 
personel ne olmalıdır? Benim, Adalet Bakanlığında 
bir raporum vardı, kendilerine dedim ki: «Bu iş Mil
lî Korunma işidir. Milletin korunması kadar önem 
taşıyan, bu adı taşıyan bu kanunun tatbikatında, 
mektep şahadetnamesi, bu bapta, bu işte vazife al
mak için kâfi gelmez. Yüzde yüz namuslu olduğu, 
yüzde yüz vatansever olduğu anlaşılan adamları ge
tireceksiniz. Ama kim olursa; profesör olur, temyiz 
azası olur, general olur, getirin buraya, bu iş mü
himdir. Bu iş, lalettayin adamın yapacağı iş değil
dir. Aksi takdirde işportacı gelir, tüccar gelmez, 
muhtekir, namussuz adam gelmez.» 

Maalesef, o vakit partiler arasında, hükümet ele
manları arasında bir görüş çıktı; bir kısmı «Ada
let Bakanlığı», bir kısmı «Ticaret Bakanlığı» dedi
ler. Ticaret Bakanlığının tayin edeceği Millî Korun
ma kontrolörlükleri teşkil edildi. Tecrübesi olmayan, 
çok namuslu, çok afif çocuklar geldi; fakat o pa
ranın, o ihtişamın, o şehvetin, o şehvet tablolarının 
önünde duracak adamın çok kuvvetli, çok sağlam ol
ması lâzım. Bir kısmının eriyip gittiğini gördüm, ben 
üzüldüm. İçlerinde çok sağlam kalanlar oldu ve fa
kat eriyenleri de pek çok oldu. 

Binaenaleyh, muhakkak tatbikatta iyi adam oldu
ğu anlaşılmış, namuslu adam olduğu anlaşılmış ki
şileri bu işe vermek lâzım. 

Darlık nedir? Bunun tespiti ayrı bir meseledir. 
Darlık, işte demin arz ettiğim gibi, köyde darlık, 
ilde darlık, ilçede darlık, Türkiye'de darlık; bunla
rın önemi vardır. Tek ceza bunda olamaz. Hâkime 
gayet geniş yetki vermek lâzım. Köydeki darlığı hu
sule getiren adam başkadır, kasabadaki darlığı mey
dana getiren adam başkadır, Türkiye ölçüsünde dar
lık husule getiren adam başkadır. Binaenaleyh, hâ
kim ona, hiç olmazsa 3 aydan 5 seneye kadar bir 
ceza değerlendirmelidir. Bu itibarla hâkime geniş 
yetki vermek lâzımdır. Doğrudan doğruya zavallı 
köydeki bakkala da 1 sene, şehirdeki tüccara da 1 
sene; böyle iş olmaz, bu adalete sığmaz yani. 

Benim daha çok bu şekilde konuşmam mümkün; 
fakat maruzatım daha çok bu kanun üzerinde, bu 
kanunun önemi üzerinde durmaktır. Bu kanun önem
li bir kanundur. Memleketin ticarî hayatında, iktisa
dî hayatında müessirdir, adalet duygusuna müessir
dir, ceza sistemine müessirdir. Bilhassa Parlamento
nun iyi kanun çıkarma anlayışına tesir eden bir ko
nudur. Bu itibarla tekrar arkadaşlarımın, pek mü
him kısımlarını ifade ettikleri gibi komisyona iade 
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edip, bunun üzerine eğilmeli ye bütün partilerin bu
nun üzerinde durması ve esaslı bir kanun, her yönü 
ile, hatta diyebilirim ki, özel bir kanun çıkarması 
lâzımdır. 

Bunu arz ediyorum, hürmetler ederim. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ketenoğlu. 

Muhterem arkadaşlarım, Karma Komisyon ra
poru ve metinler üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Ancak bir önerge mevzubahis, her üç metnin Karma 
Komisyona iadesi için. önergeyi okutacağım ve ne 
muamele yapacağım hakkında Yüce... 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Hükü
met ne diyor? 

BAŞKAN — Buyurun. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
' Karma Komisyon raporunun Komisyona iadesi

ni İçtüzüğün 88 nci maddesince öneririz. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Bolu 
Abdi Özkök 

Bursa 
Mehmet Emekli 

İstanbul 
Hasan Basri Akkiray 

Muğla 
Halil Dere 

Samsun 
İrfan Yankutan 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 

. 2. — Karma Komisyon raporunun komisyona 
iade edilip edilmeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu önerge
yi işleme koyabilmemiz ancak Anayasa'nın 92 nci 
maddesi ile İçtüzüğün 88 nci maddesi arasında bir 
irtibat kurmakla mümkün olacaktır. Anayasa'nın 92 
nci maddesi bu üç metinden birinin mutlak kabul 
edilmesine âmirdir. «Millet Meclisi, karma komis
yonunca veya Cumhuriyet Senatosunca veya daha 
önce kendisince hazırlanmış olan metinlerden birini 
olduğu gibi kabul etmek zorundadır» diyor. Bu ne
denle bu metinler üzerinde herhangi bir değiştirge 
önergesi verilemez. 

İçtüzüğün 88 nci maddesi ise, bir kanun tasarısı 
veya teklifinin üzerinde değişklik yapılması veya 
bir maddesinin reddedilmesi veya komisyona iadesi 
şeklinde anlaşılıyor. Ancak, biraz evvel aynı oturum 
içerisinde İçtüzüğün 88 nci maddesine göre bir mua
mele yaptık; bir kanunu, bir kısım muhterem üye
nin imzasıyle verilmiş bir önergeyi işleme koymak 
suretiyle, komisyona iade ettik. 

Şimdi Anayasanın 92 nci maddesi muvacehesinde 
88 nci maddeyi ihmal etmemiz lâzım gelirse, biraz 
evvel yapmış olduğumuz muameleye aykırı bir du
rum takınmış olacağız. 

Başkanınız olarak bu hususta tereddüdü izale etmek 
ve ilk defa sizlere Başkanlık etmek üzere bu kür
süye çıktığı anda bir yanlış teamül tesis etmemek 
için önergeyi muameleye koymadan evvel usul mü
zakeresi açacağım; lehinde, aleyhinde... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Lehinde Sayın 
Başkan. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, usul mü
zakeresine, lüzum olmayacak bir madde var. 89 ncu 
maddeye göre Hükümet çözümleyecek Sayın Başkan. 
Lüzum yok bu usul müzakeresine. 

BAŞKAN — Hükümet veya Komisyon, 89 ncu 
maddeye göre kendisi isterse, zaten önergeyi mua
meleye, işleme koymaya lüzum kalmaz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, ben Hü
kümete soru sorulsun derken şunu kastettim, yanlış 
bir teamüle meydan verilmesin: Komisyon kendisi
nin mazeretini belirtti, çoğunluk olmadığı için; fakat 
Hükümet bu Komisyona havalesini isterse, mesele 
kendiliğinden, müzakeresiz oylanır. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Olmaz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, aslında bu kanunun 
müzakeresi sırasında bir defa Hükümet davet edil
miş ve bulunmadığı için ertelenmiş. Şu anda da Hü
kümetin mevcut olup olmadığı, Sayın Dışişleri Ba
kam başka bir kanun vesilesiyle bulunuyor; ilgili Ba
kan olarak... («Var» sesleri). 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Karaca buradalar, 
Hükümeti temsil ediyorlar, demin söylediler. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
Hükümet temsil ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Karaca?.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, ben Hükümet olarak 
orada oturmak istedim, Sayın Adalet Bakanımız İs
mail Müftüoğlu, Adalet Bakanlığından yetkili bir 
memuruna belge vermiş, belgeyi zatıâlinize getirmiş
ler. Bakanlık yetkilisi orada vardır, her türlü soruyu 
cevaplandıracaktır. 
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Suallere benim cevap vermem istenirse cevap ve
ririm. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evvelâ 89'a 
göre işleme koyunuz. 

BAŞKAN — Beis yok efendim. Adalet Bakanlı
ğının yetkilisi varmış; bendeniz görmemiştim. Şimdi 
söylediler. Yetki belgesi varmış. Bu suali sorabiliriz. 

Efendim şimdi, Sayın Sanlı, Komisyon burada, 
Hükümet yetkilisi burada. Bu müzakereyi kendileri 
işitiyorlar. Bir soru sorma gereği yoktur. Lüzum gö
rürlerse kendileri teklif ederler; İçtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre veririz. Zaten müzakeresiz verilir, 
meseleyi hallederiz. Şu ana kadar böyle bir talep ol
madığına göre bilmecbııriye 88 nci maddeye göre 
muamele yapıp yapmayacağımız hususunda, bir yan
lış teamül tesis etmemek için, tekrar ediyorum, usul 
müzakeresi açacağım. 

Sayın Ülker, lehte söz istediğinizin farkındayım; 
Sayın İslâm, zatıâlinrzin de aleyhte söz istediğinizin 
farkındayım. 

Sayın Ketcnoğlu, lehinde... İki kişiye lehinde söz 
vereceğim; Sayın Üîker ve Sayın Ketenoğlu'na; Sa-
ym İslâm'a aleyhinde. 

Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkanımız yerinde bir hareketle aydınlan
mak için konuyu Meclisin önüne getirdiler. Kendile
rine teşekkür ederiz, bize görüşlerimizi ifade etmek 
fırsatını verdiler. 

Anayasanın 92 nci maddesi üç metinden birisinin 
kabul edileceğini yazmaktadır. Biz ise buna en ufak 
bir halel getirici bir öneride bulunmuş değiliz. Yani 
Anayasanın 92 nci maddesindeki bu hüküm, eğer 
önerimiz kabul edilir, komisyona alınırsa, ne olacak? 
Ya komisyon eski metninde ısrar edecek veyahut ye
ni bir metin meydana getirecek. Ama, hangisi olursa 
olsun, mutlaka buraya gelecek ve eğer eski metin 
gelmiş ise, o Karma Komisyonun metni olacak, eğer 
değişiklik yapmışsa o da gene Karma Komisyonun 
metni olacak ve böylece Anayasanın 92 nci madde
sindeki «üç metinden birisi oylanır» hükmü kesin 
bir şekilde ihlâl edilmiş olmayacak. 

Eğer, başka türlü hareket edersek, yani «Böyle 
bir metin gelmiştir, bunun üzerinde hiç bir şey ya
pılamaz, yanlış da olsa kabul edilir» dersek, bu hem 
İçtüzüğe aykırıdır, hem de akıl kurallarına aykırıdır. 
Eğer, biz hepimiz, bütün kanatlar birleşmiş, «bura

da bir hata vardır» diyorsak ve İçtüzüğün bir mad
desi değil - yalnız 88 nci maddesi değil - birkaç mad
desi komisyona geri almak imkânını veriyorsa, ki 
Sayın Başkan biraz evvel ifade ettiler, «Hükümet ses 
çıkarmıyor» dediler, demek ki, Hükümet ses çıkart
mış olsa geri alabilecek. Ben öyle anladım. Yani Hü
kümet ses çıkartmış olsa, alabilecek; bir yol bu. Bu 
yol kullanılmadı. Kullanılmaması tabiîdir. Burada 
patlak verdi olay; yetkili olan arkadaşımız, Hükü
metten bir yetki almadan konuşamaz, belki söyleye
mez, yani bu noktayı anlayışla karşılamamız gere
kir. 

İkinci bir yo l : İçtüzüğün her şeye tatbik edile
cek 88 nci maddesini, şuna tatbik edilir veya buna 
tatbik edilmez diye düşünemeyiz. 

Madde şöyle : «Kanunlarda veya İçtüzükte aksi
ne hüküm yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde bir 
maddenin reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi ve
ya metne madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri 
önerge verebilirler...» Altını okumuyorum. 

iŞinıdi, komisyona iadesi için milletvekilleri bir 
öneri verebilirler. Meclis kabul edecek bunu. Eğer 
Meclis burada bir yanlışlık yapıldığını görmüşse, na
sıl olur da, daha kesinleşmemiş olan bu metni dü
zeltmek imkânını bulamaz? Bu, İçtüzüğün bu açık 
hükmüne aykırıdır. Tüzük bu hükmün tatbik edil
meyeceğine dair, «Şu iş için tatbik edilmez» diye bir 
sarahat taşımadığına göre, üzerinde öyle yazıyor; 
«..kanunlarda veya İçtüzükte aksine bir sarahat ol
madıkça..» böyle bir sarahat mevcut değil, burada 
tatbik edilmesi lâzım gelir. 

Üçüncü bir yolun da olduğu kanaatindeyim 86 
nci maddeye göre, «Kanun tasarı veya teklifinin Mil
let Meclisince kabulünü gerektirecek oylamanın ya
pılmasından önce...», bu daha sonraki bir safhada, 
«...Metinde yazılış veya sıra bakımından bozukluk ol
duğu veya maddî hatalar bulunduğu ileri sürülurse 
ve esas komisyon veya Hükümet bu görüşe katılır
sa, metin, esas komisyona geri verilir». 

Demek ki, üç tane mekanizma bir yanlışlığı önle
mek için konmuş. Başka türlü düşünülmesi makul 
olmaz. Bu bakımdan, herkesin üzerinde bfrleştiği bir 
tasarıyı biz burada -. burada özellik var - oyladıktan 
sonra kanun haline gelecek. Bu yanlışlıkları bütün 
kanatlar, az veya çok derece farklarıyle ifade ettik
lerine göre muhtemelen Cumhurbaşkanının vetosuna 
uğrayacak. «Anayasaya aykırılık var, yok» ayrı me
sele; oralardan çevirmeyi, herhalde Parlamentoya 
karşı yapılmış iyi bir hareket olarak nitelendirmek 
imkânı yoktur. 
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Bu sebeple, lütuf buyursunlar arkadaşlarım. Bi
raz evvelki konuşmaların ışığında komisyona gide
cektir; komisyona hep birlikte gideriz. Eğer komis
yon «bu görüşte bir değişiklik yoktur» derse, artık 
onda yapılacak bir şey yoktur; Anayasanın 92 nci 
maddesine göre üç metin burada oylanır, netice or
taya çıkar. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Muhterem arkadaşlar, müzakerelerin tanı yarısın

dayız, gündemin bitmesine, vakit darlığından dolayı 
imkân yok. Müzakerelerin gündemin bu maddesi bl-* 
tinceye değin devamı için tasvibinizi almak mecbu
riyetindeyim. 

Gündemin bu maddesinin bitimine kadar müzake
relerin devamım kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın İslâm. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Kanunların yapımında da devlet idaresinin çeşitli 
fonksiyonlarında olduğu gibi görevler, yetkiler belli 
edilmiştir. Kendilerine yetki ve görev verilmiş kişi
lerin, makamların bu görevlerini kullanırken bazı 
makam ve görevleri rencide etmiş olabilecekleri duy-
gusuyle hareketlerine mana vermek gereksizdir. 

Bir kanunun Anayasa Mahkemesince bozulması 
veyahut Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tekrar mü
zakere için geri gönderilmesi, bu kanunları çıkaran 
parlamentoya karşı bir güvensizlik veyahut onu ren
cide edici bir anlam taşımaz. 

Bu itibarla, Anayasaya aykırı veyahut bazı endi
şelerimize karşı bir durumda çıkmaması için elbirli
ği ile düşündüğümüz, gayret sarf ettiğimiz şu kanun
da arzu hilafına bir şey çıkarsa, bunun düzeltilmesi 
imkânları normal ölçüler içinde yapılmalıdır, düşü
nülmelidir. 

Biz kanunu üç defa görüşmüş oluyoruz, şu ana 
kadar. Bir; ilk Millet Meclisi olarak görüşmüş olu
yoruz, komisyon safhası hariç. Benimsemişiz kanu
nu bir ölçüde. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna git
miş, orası benimsemiş; yine benimsenmiş. Şimdi 
üçüncü defa olarak, Parlamentonun üçüncü görüşme 
safhasını teşkil edecek şekilde huzurumuza gelmiş, 
önümüze gelmiş, yine görüşüyoruz. 

Burada Genel Kurulların şu veya bu ölçüde ka
nunun tümünü ve maddelerini kabul ettikten sonra; 

sistemimizde tekriri müzakere meselesi de olmadığı
na göre, kıyasen arz etmek istiyorum, şu ana kadar 
gelen prosedürü sikmeyiz artık, geriye dönemeyiz. 
Yanlışlıkları bundan sonraki safhalar içinde düzelt
me imkânı ararız. 

Şimdi Anayasanın bir istisnaî ve özel hüküm ma
nası taşıyan 92 nci maddesi muvacehesinde eğer Ana
yasanın bu maddesini delersek, yeni tabirle «kısır 
döngü» deniyor galiba, bizim büdrğimiz tabirle «fa
sit daire» içine düşeriz. 

Anayasanın 92 nci maddesi böyle bir kısır dön
güye, fasit daireye düşmemek için bir duvar çekmiş, 
bir hatime indirmiş: demiş ki - Saym Başkanın biraz 
evvel açıkladıktan, okudukları gibi madde metnin
den -; «bu üç metinden bîrinin oylanması zarurî
dir». 

Şimdi «Anayasaya aykırı mı çjkacak bu durum?» 
meselesine gelince. Nazarî olarak böyle bîr şey dü
şünemeyiz. Meclis düşünmüş, çalışmış, oyları elbette 
ki Anayasa, kanunlar ve İçtüzük muvacehesinde bir 
mana, bir değer taşıdığına göre Meclislerin iradesi, 
bir irade koymuş ortaya. Sayın Cumhuriyet Senato
su da bir irade koymuş ortaya. Bu iradeler arasında 
bir fark doğunca, bunların telifi noktasına gelinmiş. 

Yaptığımız iş, burada bir telif meselesidir. Telif 
meselesinde de sonsuza kadar tekrarlara düşmemek 
için, bu üç metinden birinin oylanması bahis konusu 
olmuş. 

Burada, her şeye rağmen metin Anayasaya aykı
rı çıkarsa, şu veya bu kusurla çıkarsa diye düşüne
meyiz artık. Bu belki bize, bundan sonra daha dik
katli davranmamız gereğini ilham edebilir; ama Ana
yasanın 92 nci maddesinin aşılması ve nazara alın
maması meselesine aklım ermez. 

Öte yandan, kanunların yapılması prosedüründe 
İçtüzükte yer alan komisyon tabirleri esas komisyo
na matuftur; komisyonun geri alması meselesi, ko
misyonun yer istemesi meselesi. Komisyonun bir 
maddede değişiklikleri temin etmesi meselesi; esas 
komisyon, müzakerelerine konu teşkil eden, mesnet 
teşkil eden komisyondur ve o da İçtüzüğün 23 ncü 
maddesine göre, havale sırasında en son komisyon 
olduğu tatbikatla ortaya çıkan komisyon esas komis
yondur. Esas komisyonlar arasında, ne ismen ne de 
tatbikat dolayısıyle karma komisyonların esas ko
misyon olabilme vasfı yoktur kanaatimize göre. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu işte esas ko
misyon. 
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NADİR LÂTİF ÎSLÂM (Devamla) — Bu işte 
esas komisyon durumunda değiliz. Esas komisyon 
23 ncü maddede tavzif edilmiş, ismihas olarak kon
muş. Esas komisyon diyemeyiz. Esas komisyon saf
hası geçmiş artık. Telif safhası gelmiş. Komisyonlar, 
malumunuz Genel Kurulun müzakerelerine tekad-
düm eden safhadaki işlerle görevli ve yetkilidirler. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Birkaç komisyon 
olmadığı yerde esas komisyon olur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, rica ederim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Genel Ku
rul safhasını aştıktan sonra, artık Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun bir farklı metniyle Millet Mec
lisi Genel Kurulunun metni karşı karşıya bulunmak
tadır diye düşünüyorum. Bu itibarla bir karma ko
misyonun şu anda müzakereleri takip eden Karma 
Komisyonun esas komisyon olmaması noktasından 
bir; ikincisi de, Anayasanın 92 nci maddesinin bu iş
te tereddüde mahal vermeyecek şekilde kesin hüküm 
ve nihayetlendirici bir hüküm tespit etmiş olmasın
dan dolayı, bu metinlerin tekrar komisyona gitme
sinin mümkün ve gerekli olmayacağı kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Buyurun Sayın Ketenoğlu. 

İSMAİL HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — 
Efendim, Sayın Başkana ve sayın arkadaşlarıma say
gılarımı sunuyorum. 

Şimdi burada, «88 nci madde, varlığım 92 nci 
madde karşısında muhafaza ediyor mu etmiyor mu?» 
meselesi ortada. 

92 nci madde ne diyor? «3 rapordan birisinin ka
bulü Millet Meclisinde zorunludur». Anladık, güzel, 
doğru. Ama nasıl bir rapor? En doğru rapor, en isa
betli rapor, realiteye en uygun olan rapor kabul edi
lecektir. 

Meclis şu görüşmeler esnasında bu raporların bi
raz daha incelenmesi lüzumuna kanaat getirirse, 88 
nci maddenin «Önerge verilebilir» hükmü değer ka
zanmaz mı? Kazanması lâzım. 92 nci maddenin hük
mü, bizce hiç bir zaman ihmal edilmiyor. Bir daha 
inceleyin diye göndereceğiz. Tekrar ısrar • ederse, o 
vakit 3 taneden birisini gayet tabiî kabul edeceğiz. 

Efendim, her incelemede, her yargılamada, her 
tetkikte, önce kabul edilen prensiplere aykırı olacak, 
aykırı netice verecek yeni hadiseler, yeni teklifler 
meydana çıkabilir. İşin, sonucun en iyi olması bakı
mından hangisi yerinde ise - en son teklif dahil - di
ğerlerinin terki ile kabul edilir. 

Binaenaleyh, biz, bugün burada memleketin men
faatine, adaletin icaplarına en uygun olan bir kanu
nu çıkarmak zorundayız, mevkiindeyiz. 

Yetinemedik, bazı görüşler öne sürüldü. Binaena
leyh komisyonun, bu görüşleri tekrar tetkik edip in
celemesi ve bir karara bağlaması için bir defaya mah
sus olmak üzere gönderirsek isabetli bir şey yapmış 
oluruz ve Anayasayı ihmal etmeden 88 nci madde 
hükmünü yerine getirmiş oluruz. Hiç bir zaman ko
misyona iade meselesi Anayasamn 92 nci maddesine 
aykırı olmaz. 

Esas komisyon hangi komisyondur? Esas komis
yon, bugün burada Karma Komisyondur. Çünkü bu 
son teklifi gönderen odur. Binaenaleyh, Karma Ko
misyonun bu şeyi tetkik etmesi bence mümkün ola
bilir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, Adalet Ko
misyonu; Senatonun Anayasa Komisyonu, Adalet 
Komisyonu olduğu gibi bugün bunların yerine kaim 
olmak üzere bir Karma Komisyon gelmiştir. O ko
misyona, siz raporunuzu tekrar inceleyin diyebiliriz. 
Son komisyondur, son hakkı ve hakikati ortaya çıka
racak komisyondur; bizi en isabetli neticeye getirecek 
komisyondur. Binaenaleyh, buraya göndermekte ne 
Anayasayı ihmal vardır, ne de hukuka aykırılık var
dır. Bence gönderebileceği ve tekrar incelenip bura
da komisyonun tadil edeceği raporu veyahut ısrar ede
ceği raporu kabul etmek mevkiinde kalacağımızı arz 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ketenoğlu. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

Efendim yapılan usul müzakeresi sonunda, Baş
kanlığın fikri tebellür etmiştir. 

Önergeyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
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VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. 
Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Karma 
Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri (M. Meclisi : 1/140; C. Se
natosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü ek) 
(Devam) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir efendim. 

Metin Komisyona havale edilmiştir. 

Gündemdeki Meclis Araştırması ve Genel Görüş
me önergeleri ile sözlü sorulan görüşmek için 
17 . 11 . 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

• • * — • < • > • • • < « 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla -
Yatağan ilçesi, Şahinler ve Yeniköy'ün kamulaştırılan 
arazilerinin bedelerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Salâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/1378) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandınlması hususunda aracılığınızı say
gılarımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

İlimizin Yatağan ilçesine bağlı Şahinler ve Yeni 
köylerinin tanm sopraklanna 13 . 1 . 1975 gün ve 
5-1 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ka-
ranyle Termik Santral kurulacaktır. 

Bu karamı dayandığı işlemlerin 6830', 122, 1488 
sayılı yasalar, Anayasanın 38 nci maddesi ile 1310 ve 
1610 saydı Emlâk Vergisi Kanununa göre gerçekleş
tirildiği, Türkiye Elektrik Kurumunun 25 . 8 . 1976 
günü ilân yoluyle köylülere yaptığı duyurudan anla
şılmıştır. 

Duyuruyu alan köylülerle çevre halkı, ilimizde bu
lunan linyit yataklannın değerlendirilmesi bakımından 
dev bir termik santralin kurulmasını olumlu bulmak

la birlikte ortaya çıkan temel sorunlara; Tanm, Ma
liye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanhklanna ver
dikleri dilekçelere ve çeşitli girişim ve başvurulara 
karşın halen yanıt beklemektedirler. Ortaya çıkan so-
runlann çözümü, iki köyün var veya yok oluşu ile il
gin* bulunduğundan aşağıdaki sorulann yanıtlanması 
zorunlu görülmüştür. 

Sorular : 
1. Şahinler ve Yeniköy çevresinde verimsiz kı

raç topraklar ve kamu arazisi yok mudur? 
2. 1310 ve 1610 sayılı kanunlarda değer büyüt

me hakkı saklı olduğuna göre, köylülerin bu hakkı 
kullanması niçin önlenmiştir? 

3. Takdir Komisyonu kurulmasına karşın bu ko
misyonun takdirine niçin uyulmamıştır? 

4. Anayasanın 37 nci maddesindeki «Devlet... 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçi
ye toprak sağlamak amaçlanyle gereken tedbirleri 
alır» hükmüne karşın, topraklının toprağını alır ve 
onu yokluğa terk eder hükmü var mıdır? 

5. «Vergi beyannamesini veren cezalandırılır 
vermeyen mükâfatlandınlır» uygulamasına ne dene
cektir? 

6. 901 dekar için 1 435 752 lira kamulaştırma 
bedeli ödenirken, 213 dekar için 4 589 748 lira öden
mesi nasıl açıklanır? 
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7. Tarlaların değer büyümesi dikkate alınmadığı 
gibi, yapılan imarların da dikkate alınmadığı bilini
yor mu? 

8. Şahinler ve Yeniköy halkının geçim alanları 
kamulaştınldığına ve hiç bir olanakları kalmadığına 
göre, Hükümet bu konuda ne gibi önlemler düşün
mektedir? 

9. Termik santral yerinin daha uygun bir yere 
nakli mümkün müdür? Mümkün değilse; 

10. Birinci sınıf ziraat topraklarının bugünkü 
değerine göre kamulaştırılması için önlem alınacak 
mıdır? Bu mümkün olmazsa; 

11. Dalaman Üretme Çiftliğinden, kamulaştırı
lan topraklar kadar hak sahiplerine toprak verilmesi 
önlem olarak düşünülecek midir? 

12. Bütün bunlar olmazsa, çiftçilikle geçinen 
Şahinler ve Yeniköy halkının, bu kamulaştırmadan 
sonra ortadan kalkacak geçim olanakları yerine, han
gi toprakta çalışacakları ya da hangi işi tutarak ya-
yaşabilecekleri konusunda hangi öneri ve önlemi uy
gun görürsünüz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 15 . 11 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı: 112-115/053.2/789 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 16 . 9 . 1976 tarih ve 7/1378-4750/37749 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Muğla Milletvekili Sa
yın Halil Dere'nin Sayın Başbakan'a yönelttiği yazılı 
soru önergesi cevabı' ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Yatağan 
Termik Santralı ile ilgili yazılı soru önergesi cevabı
dır. 

Soru 1. — Şahinler ve Yeniköy çevresinde verim
siz kıraç topraklar ve kamu arazisi yok mudur? 

Cevap 1. — Bir termik santralın yerleşim yerinin 
tespitinde uyulması zorunlu temel ilkeler vardır. 
Bunlardan önemlileri şunlardır : 

a) Kömür rezervlerine en fazla 5 Km. uzaklık, 

b) Su kaynaklarına yakınlık, 
c) Santral artıklarının atılacağı yerin yakın ol

ması, 
ç) Yerin jeolojik yapısı, 
d) Ulaşım imkânları, 
e) İnşaata elverişlilik ve inşaat kolaylığı, 
f) Bölgeden sağlanan personelin ulaşım kolaylığı 

için köy ve şehirlere yakınlık, 
g) Meteorolojik durum, 
lı) Santralın genişlemesi, stok sahası, montaj ve 

yardımcı tesislere yetecek büyüklükte olması, 
Muğla - Yatağan Termik Santral yeri seçiminde 

bütün bu ilkeler gözönünde bulundurularak yapılan 
uzun bir araştırma ve çalışma sonunda; 

Kömür rezervine 2 - 5 Km, vatandaşların sulama 
işlerini etkilemeden santralın su ihtiyacım karşılaya
cak büyüklükte su kaynağına 2 Km. uzaklıkta, kül 
dökme yerine bitişik, jeolojik yapısı santral yapımı 
gibi büyük inşaata uygun, santral donatımının boşal
tılmasına uygun Güllük ve Gökova iskelelerine ya
kın, büyük parçalardan oluşan santral donatımının 
taşınmasına uygun Güllük - Yatağan - Gökova ka
rayolu üzerinde, düzlüğü nedeniyle inşaata uygun ve 
kazı gerektirmemesi, Yatağan ile Eskihisar ve Şahin
ler köyüne yakınlığı nedeniyle bölgeden sağlanacak 
personelin ulaşım kolaylığı, baca gazlarının yerleşim 
yerlerini etkilemeyecek meteorolojik şartların bu
lunması, santralın ilerdeki genişlemesine uygun olma
sı ve bunlar gibi bir çok şartları ve özellikleri taşı
ması nedeniyle bugünkü yer seçilmiştir. 

Bu nedenlerle, çevredeki kamu arazisinin veya kı
raç arazinin seçilmesi söz konusu olamazdı. 

Soru 2. — 1310 ve 1610 sayılı Kanunlarda değer 
büyütme hakkı saklı okluğuna göre, köylülerin bu 
hakkını kullanması niçin önlenmiştir? 

Cevap 2. — 1310 sayılı Kanun konu ile ilgili ol
mayıp burada sözü edilen 1319 sayılı «Emlâk Ver
gisi Kanunu »dur. 

Bir vatandaşın kanundan doğan hakkını kullan
masına hiç bir güç engel olamaz ve köylülerin hak
larını kullanmalarının önlenmesi de söz konusu de
ğildir. 

1319 sayılı Kanunun, 1610 sayılı Kanun ile deği
şen 33 ncü maddesinde vergi değerinde değişiklik ya
pılması; arsa üzerine bina yapılması, arazinin ağaç
landırılması veya ağaçh arazinin tarla haline getiril
mesi, tarım yapılmayan arazinin tarıma elverişli hale 
getirilmesi veya tarım arazisinin tabiî afet sonucu 
kıraç arazi olması, arazinin parsellenmek suretiyle 
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arsa halini alması, arazinin taksim veya ifraz edilme
si, bir çok arazinin veya hisselerin birleştirilmesi, mü
kellefin değişmesi gibi şartların gerçekleşmesine bağ
lanmıştır. 

Vergi yükümlüsü, ancak bu şartların bulunması 
halinde vergi değerinde değişiklik yapabilir. 

Soru 3. — Takdir Komisyonu kurulmasına kar
şın bu komisyonun takdirine niçin uyulmamıştır? 

Cevap 3. — Anayasanın kamulaştırma ile ilgili 
38 nci maddesinde « ödenecek karşılık, taşınmaz 
malın Lamanınım kamulaştırılması halinde o malın 
malikinin kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun 
olarak bildireceği vergi değerini, kısmen kamulaştır
malarda da, vergi değerinin kamulaştırılan kısma dü
şen miktarını aşamaz. Kamulaştırılan taşınmaz mal 
karşılığının vergi değerinden az takdir edilmesi ha
linde malikin itiraz ve dava hakkı saklıdır...» hükmü 
yer almaktadır. 

Anayasanın bu hükmü gereği ödenecek kamulaş
tırma parası, hiç bir şekilde taşınmaz malikinin bil
dirmiş olduğu vergi değerini aşamaz. 

Bu nedenle, Anayasanın hükmü çiğnenerek, vergi 
değerinin üstünde olan komisyonun takdirine göre 
ödeme yapmaya imkân yoktur. 

Soru 4. — Anayasanın 37 nci maddesindeki «Dev
let topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan 
çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyle gereken tedbir
leri alır» hükmüne karşın, topraklının toprağım alır 
ve onu yokluğa terk eder hükmü var mıdır? 

Cevap 4. — Anayasanın 37 nci maddesine rağ
men 38 nci maddesinde de «Devlet ve kamu tüzel 
kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşı
lıklarını peşin ödemek şartiyle özel mülkiyette bulu
nan taşınmaz malları kamulaştırmaya yetkilidir» hük
mü yer almaktadır. 

Muğla - Yatağan santral yeri kamulaştırması da 
Anayasanın 38 nci maddesine dayanılarak yapılmıştır. 

Yurt ekonomisi ve kalkınma için gerekliliği de tar
tışılamaz. 

Soru 5. — «Vergi beyannamesini veren cezalan
dırılır vermeyen mükâfatlandırılır» uygulamasına ne 
denecektir? 

Cevap 5. — Yukarıda açıklandığı gibi; kamulaş
tırmalarda vergi değeri esasım Anayasanın 38 nci 
maddesi getirmiştir. Kamulaştırma işlemi Anayasa
nın bu hükmüne uygun olarak yapılmıştır. 

Soru 6. — 901 dekar için 1 435 752 lira kamulaştır
ma bedeli ödenirken 213 dekar için.4 589 748 lira 
ödenmesi nasıl açıklanır? 

Cevap 6. — Toplam 901 dekar taşınmazın ma
likleri, vergi beyannamesi vererek taşınmazlarının 
değerini bildirmişlerdir. Anayasanın 38 nci maddesi 
gereği her malike ödenecek kamulaştırma bedeli, 
kendisinin bildirdiği vergi değeri kadardır. 

Toplam 213 dekar taşınmaz malilileri ise vergi 
beyannamesi vermemiş olduklarından, kamulaştır
ma yasasına göre Kıymet Takdir Komisyonu tarafın
dan tespit edilen değerin bankaya yatırılması gerek
mektedir. Ancak bu değer kesin olmayıp kamulaştır
mayı yapan idarenin değerin azaltılması için dava 
hakkı bulunmaktadır. 

Soruda belirtilen miktarlardaki tutarsızlık bundan 
ileri gelmektedir. 

Soru 7. — Tarlaların değer büyümesi dikkate 
alınmadığı gibi, yapılan imarların dikkate alınmadı
ğı biliniyor mu? 

Cevap 7. — 1319 sayılı «Emlâk Vergisi Kanunu» 
nun 23 ncü maddesinde «Bina, arsa ve araziler için 
5 yılda bir oîmak üzere verilecek beyannameler» hük
mü bulunmaktadır. Bu nedenle taşınmaz maliki 
5 yıllık süre boyunca vergi dairesine bildirdiği vergi 
değeri ile bağlıdır. 

Bu 5 yıllık, yeniden vergi beyannamesi verme sü
resi içindeki değer artışları Anayasanın 38 nci mad
desi gereği gözönünde bulundurulamaz. 

Sorudaki imar kelimesinden, vergi beyannamesi
nin verildiği tarihten bu yana taşınmazda masraflar 
karşılığı yapılan değişiklikler kastedilmektedir. 

Yapılan bu değişiklikler (İmarlar) Emlâk Vergisi 
Kanununun vergi değerinin değiştirilmesine dair 33 
ncü maddesinde belirtilen değişiklikler niteliğinde 
ise; taşınmaz maliki, Vergi Usul Kanununun 168 nci 
maddesine göre 2 ay içinde vergi dairesine vereceği 
bir beyanname ile vergi değerini değiştirebilir. 

Vergi dairesinde böyle bir değişiklik beyanname
sine rastlanmamıştır. 

Sora 8. — Şahinler ve Yeniköy halkının geçim 
alanları kamulaştınldığma, hiç bir olanakları kalma
dığına göre, Hükümet bu konuda ne gibi Önlemler 
düşünmektedir? 

Cevap 8. — Muğla - Yatağan Termik Santralı için 
100 parsel taşınmazın tamamı ve 9 parsel taşınma
zın da bir bölümü kamulaştırılmıştır. 

Taşınmazı kamulaştırılan aile sayısı ise 117'dir. 
Söz konusu santralin yapımı sırasında zaman za

man değişmek suretiyle 500 - 1 500' vasıfsız işçi ça
lıştırılacaktır. , 
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Santral devreye girdikten sonra çalıştırılacak va
sıfsız işçi sayısı ise 80 - 100'dür. 

Ayrıca «Yatağan santrali fizibilite raporu» ııa 
göre Kömür İşletmesinde 259'u vasıfsız olmak üze
re 853 işçi çalıştırılacaktır. 

Vasıfsız işçilerin işe alınmalarında yerli işçilere 
öncelik tanınmaktadır. 

Bu nedenle taşınmazı kamulaştırılanların çalışma 
ve geçim imkânları sağlanmıştır. 

Soru 9. — Termik santralin yerinin daha uygun 
bir yere nakli mümkün müdür? 

Cevap 9. — Bir numaralı sorunun cevabında 
açıklandığı üzere santral yerinin değiştirilmesi teknik 
yönden imkânsızdır. 

Ayrıca, ülkemizin enerji probleminin çözümü 
acele yatırımları gerektirdiğinden santralin yapımı 
işi anahtar teslimi ve kredili olarak milletlerarası 
ihaleye çıkarılmış ve en düşük teklifi veren Elektrik 
firmasına ihalesi yapılarak 25 . 6 . 1976 tarihinde 
firma Ue ön anlaşma yapılmıştır. 

Ön anlaşmaya göre, arazinin firmaya teslim tari
hi geçmiş olduğu halde teslim edilememiştir. 

Santral kurulması için gerekli şartlara uygun baş
ka bir yer bulunabilse bile, yer seçimi, saha etüdü, 
ölçü, hudut ve maliklerinin tespiti, haritasının yapıl
ması, genel yarar kararının alınması, tarım dışı amaç
larda kullanılmasına izin kararnamesinin çıkarılma
sı, genel yarar kararının onaylanması, kıymet takdi
rinin yapılması ve kamulaştırmanın ilan ve tebliği 
en iyimser tahminlere göre 2 yıllık bir süreyi gerek
tirmektedir. 

Yurt ekonomisine günlük katkısı 103 milyon lira 
olan bir santralin yapımının iki yıl geciktirilmesinin 
sakıncasını söylemeye gerek yoktur. 

Soru 10. — Birinci sınıf ziraat topraklarının bu
günkü değerine göre kamulaştırılması için önlem alı
nacak mıdır? 

Cevap 10. — Kamulaştırma işlemlerinde yürür
lükteki mevzuat hükümlerine uyulmaktadır. 

Soru 11. — Dalaman Üretme Çiftliğinden kamu
laştırılan topraklar kadar hak sahiplerine toprak ve
rilmesi önlem olarak düşünülecek midir? 

Cevap 11. — Bugünkü mevzuat muvacehesinde 
söz konusu değildir. 

Soru 12. — Bütün bunlar olmazsa, çiftçilikle ge
çinen Şahinler ve Yeniköy halkının, bu kamulaştır
madan sonra ortadan kalkacak geçim olanakları ye
rine, hangi toprakta çalışacakları ya da hangi işi tu-

I tarak yaşayacakları konusunda hangi öneri ve önle
mi uygun görürsünüz? 

Cevap 12. — Bu sorunun cevabı 8 no lu sorunun 
I cevabında açıklanmıştır. 
I Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kdıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

I 2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, çarşı ve 
mahalle bekçilerinin ücretlerinden Gelir Vergisi ke-

I sileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yıl-
I maz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/1392) 

20.8.1976 
I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun Maliye Bakam tarafından ya-
I zıh olarak cevaplandırılmasını dilerim. Salgılarımla. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Soru : Şimdiye kadar Gelir Vergisinden haklı ola-
I rak bağışık tutulmuş olan çarşı ve mahalle bekçi-
I lerinin ücretlerinden önümüzdeki aydan itibaren Ge

lir Vergisi kesilmesi için bakanlığınız tarafından bir 
I yazı çıkarıldığı doğru mudur? 
I Bu gerçekleştiği takdirde il özel idarelerine bağlı 

bir kuruluş olarak esasen çok az bir ücretle çalışan 
I bekçilerin perişan olacakları, bu yüzden güvenlik hiz

metlerinin aksayacağını düşünmekte mitsiniz? 
Bu tutumunuz 772 sayılı Bekçiler Yasasının esas

larına ve 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının çarşı ve 
mahalle bekçilerini Gelir Vergisinden bağışık tutan 
23 ncü maddesinin hükmüne açıkça aykırı değil mi
dir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 11 . 11 , 1976 

Ankara 
ÖKA : 310000/3599 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 9 , 1976 tarih, 7/1392-4765-37809 sayılı 

yazıları. 
I İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in çarşı ve ma

halle bekçilerinin ücretlerinden Gelir Vergisi kesilece-
I ğine dair çıkan iddialara ait yazılı soru önergesinî 

tetkik ettirdim. 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 23 ncü maddesinin 5 numaralı bendinde, «Ma
halle ve köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, 

I imam, bekçi ve benzeri müstahdemleri çiftçi rnıalları-
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m koruma bekçileri ile mahalle ve çarşı bekçilerinin 
ücretlerbnin Gelir Vergisinden istisna edildiği belir
tilmiştir. 

Anılan kimselerin ücretlerinin vergiden istisna 
edilmesi; köy imamlarının ücretlerinin, köy tüzelkişi
liğine ait köy bütçesinden veya mahallî kaynaklardan 
sağlanan para ve ayınlarla ve mahalle ve çarşı bek
çilerinin ücretlerinin 772 sayılı Kanun gereğince il özel 
idarelerince bekle huduttan içerisindeki meskenlerin 
sahiplerinden, kiracılarından veya bunları işgal eden
lerle, ticarethane ve işyeri sahiplerinden makbuz kar
şılığında toplanan paralarla karşılanması gerekçesine 
dayanmaktadır. 

Bugün mahalle ve çarşı bekçilerinin 657 sayılı Ka
nunun 2 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 
değişik ek geçici 6 ncı maddesi hükmü gereğince Dev
let memuru kapsamına alınmış olmaları, 657 sayılı 
Kanunun 12 sayılı Kararname ile değişik 146 ncı 
maddesinin son hükmü gereğince bekçi aylıklarının 
asgarî işçi ücretleri düzeyine yükseltilmiş olması kar
şısında, 

Gelir Vergisi Kanununun 23/5 nci maddesinin sözü 
edilen kimselere uygulanarak bu kişilerin Devlet me
muru sayılmalarından sonra da ücretlerinin Gelir Ver
gisinden istisna edilip edilmeyeceği konusunda karar
sızlığa düşülmüş ve olay Damştaya intikal ettirilmiştir. 

Danıştay 3 ncü Dairesince verilen ve Danıştay Ge
nel Kurulunun 12.6.1975 gün ve E. 1975/26, K. 
1975/38 sayılı kararı ile onanan 19 . 2 . 1975 gün ve 
E. 1975/67, K. 1975/97 sayılı kararda; 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte çar
şı ve mahalle bekçilerinin tabi olduğu hükümlerin 
1330 tarihli, Çarşı ve Mahalle Bekçileri hakkında 
Kanunda yer aldığı, G. V. K. nun 23/5 nci madde
siyle Gelir Vergisinden istisna edilen bekçiler ile bu
günkü bekçiler arasında hukukî statü, ücret miktarı, 
bunun ödenme şekli ve tabi olduğu esaslar yönün
den herhangi bir benzerlik bulunmadığı, ücretleri ver
giye tabî olmayan bekçilerin 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulu
nan 1330 tarihli, Çarşı ve Mahalle Bekçileri hak
kında Kanuna göre ücretleri saptanan bekçiler oldu
ğu, kanun koyucunun halen ücret yönünden Devlet 
memuru statüsüne geçmiş bulunan çarşı ve mahalle 
bekçilerinin ücretlerinden Gelir Vergisi almamak gibi 
bir düşünce içinde olduğunun kabul edilmeyeceği ge
rekçeleri ile 657 sayılı Kanun kapsamına alman çar

şı ve mahalle bekçüeri üe köy imamlarının ücretleri
nin Gelir Vergisine tabi olması gerektiği belirtilmiş
tir. 

Yapılan bu açıklamalar ve Danıştayın söz konu
su kararları karşısında, mahalle ve çarşı bekçilerinin 
ücretlerinin Gelir Vergisine tabi tutulması, Gelir Ver
gisi Kanununun uygulamasının tabiî sonucu olmakta
dır. Yapılacak uygulamaV valiliklere bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, canlı 
hayvan ihracı ile ilgili kararname üzerindeki görüş 
ayrılığının giderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/1397) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Soru : İstanbul'da etin kilosunun 60 - 80 lira ara
sında satıldığı, canlı hayvan ihracının buna neden 
olup olmadığı yolundaki soruya, canlı hayvan ihracı
nın neden olmadığını bildirmektesiniz. Aynı zaman
da da anlam olarak fiyat artışı karşısında hiçbir şey 
yapılamayacağım ifade etmektesiniz. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Sayın Kor
kut Ozal ise «Bu muhalefetimize rağmen alınmış isa
betli olmadığına inandığımız bir karardır. Hem üre
ticiyi hem de tüketiciyi zarara uğratmaktadır... İç 
fiyatları kontrol altında tutarak, yapılacak et ihracı
nı Et - Balık Kurumunun yapmasında fayda vardır... 
Hem döviz hem de ihracat kontrol edilebiliyor... Ser
best piyasada yapılacak ihracatın, dış alıcıların Tür
kiye'deki komisyoncuları tarafından yapılması döviz 
ve kontrol bakımından olumsuz tatbikata sebep ol
maktadır.» demektedir. 

Bu sözlerle hem döviz kaçırıldığı hem de haksız 
kazançlar sağlandığı ve ayrıca da halkın pahalı et 
almak zorunda kaklığı ifade edilmektedir. Sayın Kor
kut Özal'm görüşü çok haklı ve güçlü gözükmekte
dir. 

Sizinle ilgili Bakan arasındaki bu görüş aykırılı
ğını gidermek için en kısa zamanda bir Bakanlar Ku
rulu toplantısı yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 12 .11.1976 
Dışücaret Genel 

Sekreterliği 
İhracat Genel 
Müdürlüğü 

Dosya No. : 19-322.4/70 8161 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 9 . 1976 tarih ve 7/1397-4770/37814 sa

yılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, ilgide

ki yazılarına ekli ve Sayın Başbakan tarafından ce-
vaplandînlması istenen, canlı koyun ihracatına iliş
kin, yazılı soru önergesindeki hususlara karşılık ce
vaplarımız aşağıda açıklanmıştır. 

1. — Sayın Reşit Ülker'in aynı konuda daha ön
ce vaki yazılı soru önergesine verdiğim cevapta da 
belirtildiği gibi; 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
öngörülen ilkeler doğrultusunda, yurt içi tüketim faz
lası olarak ortaya çıkan hayvan potansiyelimizin et 
ihracatı şeklinde değerlendirilmesi için çaba gösteril
mekte ve bu meyanda et ihracatı teşvik edilmekte
dir. Ancak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
mizin ekonomik şartlanılın et ihracına müsait ol
maması, mevcut et kombinalarının canlı hayvan ar
zım işleyecek kapasiteden uzak kalması, kesim, depo
lama ve nakliye imkânlarının yeterli seviyede bulun
maması, özellikle döküm mevsiminde hayvan arzının 
iç piyasada massedilmesin! imkânsız kılmaktadır. Ni
tekim, Et ve Balık Kurumu, canlı hayvan piyasası
nın ancak °/0 10'una hâkim bulunmaktadır. 

Buna ilâveten ithalâtçı komşu ülkelerdeki et fi
yatlarının yüksek bulunması, kaçakçılığı teşvik edici 
bir unsur olarak karşımıza çıkmakta ve her sene 
büyük miktarlara varan (2 ilâ 3 milyon baş gibi) can
lı koyunun bu ülkelere kaçırıldığı zaman zaman ka
muoyunda iddia edilegelmektedir. 

Konu bu açılardan ele alındığı takdirde, canlı ko
yun ihracına, gerekli düzenlemeler dahilinde, döküm 
mevsim'nde müsaade olunması bir zaruretin sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

2. — 16 . 1 . 1976 tarih ve 15470 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanmış bulunan «Canlı hayvan destek
leme alımları» hakkındaki 7/11214 no. hı Kararname, 
canlı koyun ihracatı konusunda Et ve Bahk Kurumu
na öncelik verileceği hükmünü amirdir. Anılan Ka
rarnamenin verdiği yetkiye dayanarak ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığının gördüğü lüzum üze

rine, 1976 döküm mevsiminin başlangıcında canlı hay
van ihracı ilk defa Et ve Balık Kurumuna açılmış ve 
toplam 20 000 baş için ihraç müsaadesi verilmiştir. 

Et ve Balık Kurumunun yapacağı bu ihracatın 
gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak çeşitli şikâyetler Ba
kanlığımıza intikâl etmiş ve Kurumun hali hazır 
durumu ve teşkilâtıyle geniş çaptaki bir ihracatı rea-
lize edemeyeceği anlaşılmıştır. Bu durum karşısın
da ihracata, daha önce ifade ettiğim şekilde, belirli 
şartlar dahilinde genel olarak izin verilmiştir. 

3. — 1976 yılında ihracına müsaade olunan canlı 
koyun, baş olarak, daha önceki yıllardan farklı de
ğildir. Nitekim, ihracat, öngörülen seviyeyi bulur bul
maz, 20 . 9 . 1976 tarihinde durdurulmuştur. 

Ayrıca bu sene için iklim şartlarının müsait git
mesi ve yem darlığı çekilmemesi nedeniyle üretimde 
de herhangi bir düşüş olmaması gerekir. Bu müspet 
şartlara rağmen iç piyasada et fiyatlarının yüksel
mesinin nedenini, kanımca, genel konjonktür yanın
da canlı koyun ihracı konusunun mübalâğalı bir şe
kilde ele alınarak yapılan beyanatlarda aramak uy
gun olacaktır. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
4. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 

m, Bingöl - Kiğı ilçesine bağlı bazı köylerin grup yo
lunun yapımına ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1431) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakam ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygıyla arz ederim. 30 . 9 . 1976 

Bingöl 
Dr. Hasan C. Ezman 

Sora : 
Bingöl ili Kiğı ilçesine bağlı Sabırla - Demirdöş -

Bilice köyleri grup yolu üç seneden beri programda 
olduğu halde bugüne kadar yapılmadı. Bu yol üç bin 
nüfusun ihtiyacına hitap etmektte güzergâhı ve top
rak hafriyatı rahat olan bir yoldur. Bu arada daha 
az nüfusa hitap eden daha sonra programa alınan ve 
daha çetin daha yalçın güzergâh takip eden yollar 
yapıldı. 

Alevî olan bu köylerin halkı mezhepleri sebebiyle 
yollarının geciktirildiği kanaatine ve zehabına kapıl
mışlardır. 

1. — Bu yol ne zaman yapılıp bitirilecektir? 
2. — Yolun yapımındaki gecikmede mezhep ayrı

lığı gözetilmiş midir? 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 12 . 11 , 1976 

Tetkik ve Plan. Koord. 
Kur. Bşk. lığı 

Sayı : 06-04/1352 011155 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Gen. Sek. Kan. Müd. Kiğü 11 .10 .1976 gün 

ve 7/1431-4846/38270 sayılı yazınız. 

Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ezman 
tarafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde 
Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ezman' 
in yazılı soru önergesi cevabı (M. M.) 

1. Bingöl - Kiğı - Açıkgüney - Sabırtaşı - Demir-
döş - Bilice grup koy yolu 1976 yılı yapım programı
mızda yer almaktadır. 

Yolun program yılı içinde yapılarak hizmete açıl
ması hususunda Bingöl Valiliğine talimat verilmiştir. 
Valilikten alınan cevabî yazıda mezkûr yolun 
15 . 11 . 1976 - 31 . 12 . 1976 tarihleri arasında ya
pılacağı bildirilmiştir. 

2. Köy yolları yapımı daha önce tespit edilmiş 
bulunan kriterlere göre aldıkları öncelik sıralarına gö
re yapılmaktadır. 

5. — İstanbul Milletvekili Şükriye T ok'un, 1976 
yılı çimento ithal ve ihracına ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (711434) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakam tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gereken işlemin ya
pılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 3 0 . 9 .1976 
İstanbul 

Şükriye Tok 

1. — 1976 yılı içinde hangi ülkelere ne miktar çi
mento ihraç edilmiştir? Bu ihracatın toplam değeri 
ne olmuştur? Hangi ülkelere tonu (FOB) kaç dolardan 
çimento satılmıştır? 

2. — 1976 yılı içinde hangi ülkelerden ne miktar 
çimento ithal edilmiştir? Bu ithalâtın toplam değeri 
ne olmuştur? Hangi ülkelerden tonu (CİF) kaç do
lardan çimento ithal edilmiştir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 12 . 11 . 1976 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 19-322.454.70/8163 

Konu : Çimento Hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 
14 . 10 , 1976 tarih ve 7/1434 - 4849/38303 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Şükriye Tok tarafından veri
len yazılı soru önergesine konu teşkil eden çimento 
hakkında Bakanlığımızca tanzim edilen liste ilişikte 
gönderilmektedir. 

Söz konusu listenin tetkikinden de anlaşılacağı 
üzere; 

1. 1976 yılında (1 Ocak - 15 Ekim 1976) Lib
ya'ya 63 865 ton, Ürdün'e 3 344 ton, İran'a 67 118 
ton, S. Arabistan'a 73 520 ton, Suriye'ye 437 468 ton, 
Irak'a 75 670 ton, Dubai'ye 7 000 ton ve Kıbrıs'a da 
15 696 ton olmak üzere toplam 743 681 ton çimen
to ve klinker ihraç edilmiş olup, fiyatlar; 

Portland çimentosu FOB/TON/$ 22 -• 25 
EX/FACT./TON/$ 27 - 39, 50 
CF/TON/$ 30, 50 * 60. 
Kıbrıs için FOB/TON/TL. 365 415. 
Beyaz çimento EX - FACT/TON/$ 58. 
Kıbrıs için FOB/TON/TL. 1 150 
ASTM top çimento FOB/TON/$ 33, 75 - 38 
EX - FACT./TON/$ 33, 75 
Klinker FOB/TON/$ 17,50 18 olarak teşekkül 

etmiştir. 

2. 26 . 10 . 1976 tarihi itibariyle Bulgaristan'dan 
Ex - Works Ton/$ 23 birim fiyatla 8 193 ton, Roman
ya'dan da Türk hududu teslim/Ton/$ 33,80 fiyattan 
56 355 ton çimento ithal edilmiştir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 
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Ülkeler itibariyle 1976 yılı (1 Ocak 1976 -15 Ekim 1976) 

LİBYA ÜRDÜN İRAN 

Birim 

FOB/TON/$ 
» » . » 

» » » 
» » » 

Ex-Fact/Ton/$ 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

FOB/TON/S 
Ex-Fact/Ton/$ 
CF/Ton/$ 
Ex-Fact/Ton/$ 
CF/Ton/$ 

fiyatı 

22-23,50 
17,50-18 

(K) 
24 
33,75-38 (ASTM) 
58 (BÇ) 
24-39,50 
33,75 (ASTM) 
58 (BÇ) 
23,50-25 
27-32 
30,50-32,50 
30 
60 

Miktar 
(Ton) 

41 315 

22 550 

Değer 
tutarı ($) 

938 990 

395 700 

Miktar Değer 
(Ton) tutan ($) 

1 500 36 000 
1 500 52 750 

344 19 952 

Miktar 
(Ton) 

33 568 
31 550 

2 000 

Değer 
tutarı ($) 

1 084 958 
1 064 812 

116 000 

63 865 1 334 690 3 344 108 702 67 118 2 265 770 

FOB/TON/$ 25 
FOB/TON/TL. 365-415 

» » » 1.150 (BÇ) 

(K) Klinker 
(BÇ) Beyaz çimento 
(ASTM) Özel tip çimento 

DUBAİ KIBRIS 

7 000 175 000 
15 541 

155 
15 696 

5 908 115 Tl, 
178 250 Tl. 

6 086 365 Tl. 

$ 369 257 
$ 11 140 
$ 380 397 

7 000 175 000 
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Çimento İhracat Durumu 

S. ARABİSTAN 

Miktar 
(Ton) 

Değer 
tutarı ($) 

SURİYE 

Miktar Değer 
(Ton) tutan ($) 

IRAK 

Miktar 
(Ton) 

Değer 
tutan ($) 

12 856 30*8 111 
60 664 1 713 894 

73 520 2 022 005 

437 468 14 150 642 
49 650 1 489 500 
26 020 1 561 200 

437 468 14 150 642 75 670 3 050' 700 

Toplam İhracat Miktan : 743 681 Ton 
Toplam ihracat değer tutan : 23 487 905 $ 
26 .10 .1976 tarihi itibariyle çimento ithalâtı durumu : 

Ülke 

Bulgaristan 

Romanya 

Birim fiyatı ($) 

Ex-Works/Ton/ 
$ 23,— 

Türk hududu 
teslim/$ 33,80 

Miktar 
(Ton) 

8 193 

56 355 

Değer 
tutan ($) 

188 439 

1 904 799 

Toplam : 64 548 2 093 238 
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6. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'm, kamu 
kuruşlarının yönetim kurullarında görev alan siyasî 
parti mensubu kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/1441) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması içün aracılığınızı rica 
eder saygılar sunarım. 

5 . 10 . 1976 
İstanbul 

Engin Üıısal 

Sorular : 
1. — Anayasamızın 119 ncıı maddesi Memurlar 

ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim ve dene
tim işlerinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan der
neklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları ka
nunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görev 
alanların siyasî partilere ve sendikalara üye olama
yacağı hükmünü getirmektedir. Anayasanın bu açık 
hükmüne rağmen Kamu kuruluşlarının Yönetim Ku
rullarında görev almış siyasî parti mensubu kimseler 
var mıdır? 

2. — THY Yönetim Kurulu üyesi olan Kemal 
Zeren, Nihai Kürşat, Mithat Perin A. P.'ye, M. S. P. 
Genel Başkanı Yardımcısı olan Recai Kutan M. S. P.' 
ye ve Fehmi Alpaslan C. G. P.'ye üye midirler? Eğer 
adı geçen kişiler adı geçen siyasî partilere üye değil 
iseler bu şahısların adı geçen siyasî partilerden isti
fa tarihlerini gösteren evraklarının fotokopilerini ka
mu oyuna açıklayabilir misiniz? 

3. — Hükümetinizin işbaşına geçmesinden bu ya
na Kamu kuruluşlarının Yönetim Kurullarına kimler 
atanmış ve bunlar içinde siyasî partilerle ilişkili olan
lardan istifa mektupları alınmış mıdır? 

4. — Kamu kuruluşlarının yönetim kurullarına 
tarafınızdan atananlardan kaçı halen T. C. Emekli 
Sandığından emekli maaşı almaktadır? Bu durum ya
salara aykırı değil midir? Emekli Sandığından emek
li aylığı alan bir kişinin Kamu kuruluşlarının' yöne
tim kurullarında görev yapması yasalara aykırı ise 
bu konuda bugüne kadar ne gibi işlemler yapılmış
tır? 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 11 , 1976 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 106-91/12566 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 10 . 1976 tarih ve 7/1441-4862/38359 

sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın Kamu kuru

luşlarının yönetim kurullarında görev alan siyasî par
ti mensuba kişilere iMşkrn Sayın Başbakanımıza yö
nelttiği yazılı soru önergesine Başbakanımız adına 
cevabımızı saygıyie arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim kurulları 
ve diğer kuruluşlara Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ve üçlü kararnameler ile atamalar yapılmaktadır. Bu 
atamalar resmî gazetede neşredilmekte kamu oyunun 
ıttılaına sunulmaktadır. Resmî Gazete Parlamento
nun sayın üyelerine muntazaman dağıtılmaktadır. 

Ayrıca, Anayasanın 127 nci maddesi gereğince 
kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi T. B. M. M. 
adına Karma Komisyonu tarafından yapılmaktadır. 

İstediğiniz bilgilerin bu suretle sizin ıttılaımzda ol
ması parlamenter çalışmaların tabiî b!r neticesidir. 
Bu itibarla başkaca bilgi tekrarına gerek görülmemiş
tir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri yönetim kurulu üye
lerinin hangi partiye kayıtlı olduğuna dair bir arşiv 
mevcut değildir. 

'7. — Çorum Milletvekili Etem Ekenin, Çorum 
iline yapılacak Şeker Fabrikasının yeri ve zamanına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sana
yi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğrunun yazdı 
cevabı. (7/1445) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi arz ve 
talep ederim. 

Saygılarımla. 4 . 10 . 1976 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 
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1. — Şeker şirketince Kasım J.974 senesinde tan
zim olan rapora göre : 

Amasya ve Ankara arasında 750 - 780 bin ton 
Şeker pancarı potansiyelinin bulunduğu saptanarak 
l î nci Şeker Fabrakassmn Çorum il sınırları içinde 
kurulması kesinlikle tespit edilmiş, Çorum'a yapıla
cağı Meclisin E. 45 ve 22 . 2 . 1975 tarih 546 ncı say
fada zapta geçirilmiştir. 

a) Bugüne kadar temeli atılmayan Çorum Şeker 
Fabrikasının yer tespitine Hükümetiniz arasındaki si
yasî tercih ayrıcalığı veya anlaşmamazhğı mı sebep 
o!maktadır? 

b) Yuri ekonomisinin gereği oîan Fabrika yer
leşim yerlerinin rnntabl ve ekonomik olması gere
kirken; ebedi zararla çalışmasına sebep oîaeak hükü
met tercihiniz doğnı mudur? 

Planlama uzmanlarının yer tesbiti hakkındaki fi* 
zibiSite raporlarına neden ve hangi sebepten itibar 
edilmemektedir? 

c) Siyasi tercihlerle yaptırılan yer teshilinden do
layı ekonominin dar boğazlara sokulması fabrikaların 
zararla çaiıştırıhtia;», imâl edilen malların ucuza mal 
edilmemesi soı^ucundaki hayat pahalılığının mesulü 
bizzat zamanı hükümetiniz olmayacak mıdır? 

d) Devlet Planlama uzmanlarının şerhlerine ve 
ekonomik görüş ve raporlarına; Bakanlar Kurulunun 
itibar etmediği ve Sayın Erbakan'ın planlamacılara 
baskı yaptığı doğru mudur? 

e) Bahse konu olan Çorum Şeker Fabrikasının 
temeli ne zaman atslacak ve ne zaman yapılarak bi
tirilecektir? 

2= — Şeker Şirketince yer tespitine ait tanzim edi-
ICÜ raporun her haliyle ekonomik olmadığı, siyasî 
tercihe göre ye» tespiti raporunun tanzim edildiğini 
Başbakanlığa, Devlet Planlama Müsleşarhğına, Sana
yi Bakanlığına ve Ekonomik Kurul Başkanlığına 
?4 . 2 . 1975 tarihinde yazılı olarak bildirmiş oldu
ğum halde: Bu gerçek iddialarımıza bugüne kadar 
cevap verllmeyişinin sebebi nedir? Anayasamızın 62 
nei maddesini hükümet ve Devleti idare edenler hi
çe saydıkları zaman o ülkede hak ve adalet tecelli et
miş olur mu? 

Çorum'un 30 kilometre batısında oîan Kızdırmak 
Hacîbey önümün ekonomik olan şansını kapattıranlar 
ve bu şansı kapatmaya alet olanlar Türk ekonomisi
ne siyasî ve keyfi tercihle zarar verdiklerinden dola
yı cezalarını çekmiyecekler mî sanıyorsunuz? 

3. — Kızılırmak tozluburun Hacıbey önünde 
elektrik enerji nakil hattı mevcut, Çankırı, Osman
cık, Sungurlu bucak yolları açık, Çankırı Germece 
tren istasyonu 75 km. ve Kızılırmak'ta su boî olduğu 
ve Çankırı Germece pancar kantarlarından 300 km. 
lik Suluca'ya şeker pancarı nakledildiği halde: Şe
ker Şirketince yapılan yer tespit raporlarında bu hu
suslar nazara alınmamıştır. Sebebi nedir? Tek taraf
lı fabrika yerleşim yeri mi peşin hükümle tercih edil
miştir? 

Siyasî tercihlerinize göre yer tespiii yapılarak yurt 
ekonomisini felç etmeniz ne zaman son bulacaktır? 
Bu gibi tercihlerin Milliyetçilik ve Devlet adamlığı 
dürüstlüğüyle bağdaşmadığım açıklamak vazifemizin 
sınırları dahilinde olduğundan fabrikanın no zaman 
ve nereye yapılacağını tarafınızdan Öğrenmek istiyo
rum. İçtüzük hükümlerine göre cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 12 . 11 , 1976 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Dairesi Başkanlığı 
Dosya No, : 14/Şeker-3/1433 

Konu : Çorum Milletvekili Sa
yın Etem Eken'in soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 14 . 10 . 1976 tarih

li ve 7/1445-4866/38363 sayılı yazınız. 

Çorum Milletvekili Sayın Etem Eken'in Çorum' 
da kurulacak Şeker Fabrikası hakkında Sayın Başba
kana muhatap olup, Sayın Başbakanın Bakanlığımız
ca cevaplandırılmasını istediği soru önergesi hakkın
da tanzim olunan cevabın ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Çorum Milletvekili Sayın Etem Eken'in Çorum' 
da kurulacak Şeker Fabrikası ile ilgili soru önergesi 
hakkında cevap : 

1. — Memleketimizin şeker istihsal » istihlâk mu
vazenesinin kurulabilmesi için pancar istihsal potan
siyelinin müsait olduğu sahalarda yeni Şeker Fabri
kalarının kurulması mecburiyeti hâsıl olmuştur. T. 

1 Şeker Fabrikalan A. Ş. Genel Müdürlüğünce bu 



M. Meclisi B : 8 

snaksalla Türkiye çapında yapılan etüdler DPT Müs
teşarlığınca gönderilmiştir. 

2, — Bilindiği gibi Şeker Fabrikalarının kuruluş 
yerinin tespitinde; 

a) Pancar istihsal potansiyelinin merkezî hJr ye-
jtindc olması, 

b) îşleime ve kullanma suyunun karşılanabilme
si, 

c) Nakliye imkânlarünm müsait bulunması, 

d) Elektrik enerjisi imkânlarından faydalanma 
imkânları, 

e) Fabrika artık snlannın kolayca uzaklaştırıl
ması, 

• f) Zemin emniyet gerilmesinin uygun bulunması, 

g) Fabrika kuruluşunu engelleyici bir tesise ya
kın olmaması, 

h) Çevrenin, Fabrika personelinin sosyal fhtiyaç-
laona cevap verebilecek vasıfta olması, 

gibi hususlar üzerinde durulmaktadır. 

2. Günde 6 000 ton pancar işleyecek ikinci Şe
ker Fabrikasının 6 . 5 . 1976 tarihli ve 15579 mü
kerrer sayılı Resmî Gazetede neşredilen 1976 yılı 
programı yatırım projelerine göre Çorum ilinde kurul
ması kararlaştırılmıştır. Söz konusu yatırım yukarda 
tarih ve sayısı işaretli Resmî Gazetenin 74 ncü say
fasında 76C010010 proje numarası île yer almıştır. 
Aynı sayfanın alt kısmında «bu fabrikanın yöre için
deki kuruluş yeri Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
belirlenecektir» ibaresi mevcut bulunduğundan 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğünce Yük
sek Planlama Kurulu Kararına intizar edilmektedir. 

3. Kurulacak Şeker Fabrikasının, kampanya dö
nemi olan Eylül - Şubat aylan arasında 300 lt./san. 
ve diğer aylarda 100 lt./san. civarında yeterli kalitede 
suya ihtiyacı bulunmaktadır. Bu miktar suyun Çorum 
ili sınırları içindeki akarsulardan karşılanması müm
kün olmadığından Alaca Barajından temini hususun
da DSİ Genel Müdürlüğü ile temasa geçilmiştir. 

Adı geçen Genel Müdürlük bidayette kurulacak 
fabrikanın ihtiyacı olan suyun Alaca Barajından kar
şılanmasının mümkün olduğunu bildirmişken sonra
dan bu fikrinden vazgeçerek Şeker Fabrikasına su 
tahsis edilemeyeceğini ifade etmiştir. Fabrika ihti
yacı olan suyun Alaca Barajından temini hususunda 
yardımcı olunması için 21 . 10 . 1976 tarihli ve 1305 

16 . 1! . 1976 O : 1 

sayılı yazımızla mevzu Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

4. Esasen Fabrikanın kuruluş yerine ait olarak 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğünce ha
zırlanmış bulunan bir rapor 17 . 3 . 1975 tarihli ve 
563 sayılı yazımızla 24 . 2 . 1975 tarihli mektubu 
üzerine Sayın Etem Eken'e gönderilmiş bulunmak
tadır. 

8. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'in, 
İPRAŞ ve Aliağa rafinerilerinin tam kapasite ile ça
lışmama nedenlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kılıç'm yazılı cevabı 
(7/1456) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasında aralığınızı saygılarımla rica ederim. 

7 . 10 . 1976 
Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Akdoğan 

Soru : 
TPAO yöneticileri işten çıkardıkları tüm teknik 

ve işçi kadrosunu İPRAŞ ve Aliağa Rafinerilerinde 
yeniden top yekûn işbaşı yaptırıp rafinerinin tam 
kapasite ile çalıştıracakları yerde yeni işe aldıkları va
sıfsız işçiler ile üretimi sürdürmek istemektedirler. 
Bu durum vasıfsız işçilerin hayatını tehlikeye attığı 
gibi, rafinerilerin de teknik emniyetini büyük ölçüde 
tehlikeye düşürmüştür. 

Nitekim, 4 . 10 . 1976 tarihinde İPRAŞ'ta İhsan 
Haktanır adlı bir işçi kuleden düşerek komaya gir
miştir. Bu durumlar karşısında: 

1. İPRAŞ ve Aliağa rafinerilerinden işten çıkar
dığınız teknik eleman ve işçilerin tümünü işbaşı yap
tırmayarak (Rafinerileri tam kapasiteyle çalıştırmama 
direnişinizi) daha ne kadar sürdüreceksiniz? 

2. Vasıfsız işçiler ile üretim yapmaya çalışmak, 
inadınız yüzünden refineriler kapasitelerinin çok al
tında çalışmaktadırlar. Rafinerilerin tam kapasiteyle 
çalışmamaları yüzünden ekonomimiz günde kaç TL. 
ziyan etmektedir? 

3. Rafinerilerde vasıfsız elemanların yapacakları 
iş kazalarına karşı mesul siz ve tutumunuz değil mi* 
dir? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112 - 115/053.21 - 886 15 . 1 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 15 . 10 . 1976 tarih 7/1456 - 4893/38528 sa
yılı yazınız. 

flgi'de kayıtlı yazınız ekinde alınan, Kocaeli Mil
letvekili Sayın İbrahim Akdoğan'ın 7 . 10 . 1976 ta
rihli yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattiıı Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın İbrahim Akdoğan'ın 
İpraş ve Aliağa Rafinerilerinin tam kapasite ile çalış
mama nedenlerine dair 7 , 19 . 1976 tarihli soru 
önergesi cevabıdır. 

Soru 1. — TPAO yöneticileri işten çıkardıkları 
tüm teknik ve işçi kadrosunu İpraş ve Aliağa rafine
rilerinde yeniden lopyekûn işbaşı yaptırıp rafinerile
rin tam kapasite ile çalıştıracakları yerde yeni işe al
dıkları vasıfsız işçiler i!e üretimi sürdürmek istemek
tedirler. Bu durum vasıfsız işçilerin hayatını tehlikeye 
attığı gibi rafinerilerin de teknik emniyetini büyük 
ölçüde tehlikeye düşürmüştür. Nitekim 4 .10 .1976 
tarihinde İpraş'ta İhsan Haktanır adlı bir işçi kule
den düşerek konsaya girmiştir. Bu durum karşısında; 

İpraş ve Aliağa rafinerilerinden işten çıkardığınız 
teknik eleman ve işçilerin tümünü işbaşı yaptırmaya
rak (rafinerileri tam kapasite ile çalıştırmama dire
nişinizi) daha ne kadar sürdüreceksiniz? 

Cevap 1„ — İpraş rafinerisinde günde 21 000 m1 

hampetrol işlenmekte olup bu rakam maximum ka
pasitedir. 

Aliağa Rafinerisi ise tam kapasite ile halen günlük 
10 000 ton hampetrol şarjı ile çalışmaktadır. 

Soru 2. — Vasıfsız işçiler ile üretim yapmaya ça
lışmak, inadınız yüzünden rafineriler kapasitelerinin 
çok altında çalışmaktadırlar. Rafinerilerin tam kapa
site ile çalışmamaları yüzünden ekonomimiz günde 
kaç TL. ziyan etmektedir? 

Cevap 2. — Gerek İpraş'ta, gerekse Aliağa'da ça
lışan tüm işçilerin değil sadece kanunsuz direnişe ge
çen bazı işçilerin işine son verilmiştir. Yeni alınan 
işçiler de kısa bir eğitimden sonra eski işçilerle bir
likte çalıştırılarak üretime devam edilmiştir. Rafineri
lerde kanunsuz direniş sebebiyle meydana getirilen 
zarar tespit edilmektedir. 
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Soru 3. — Rafinerilerde vasıfsız elemanların ya
pacakları iş kazalarına karşı mesul siz ve tutumunuz 
değil midir? 

Cevap 3. — Rafinerilerde çalışan işçiler hakkın
da her türlü tehlikeye karşı gerekli emniyet tedbirleri 
alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

9. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, zeytinyağı 
rekoltesi ile taban fiyatına ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Halil Baş ol'un yazılı cevabı. (7/1458) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 7 . 10 . 1976 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. Bu yi zeytinyağı rekoltesi ne kadar talimin 

edilmektedir? 
2. 1976 üretim yılında zeytinyağı taban fiyaü kaç 

lira olarak belirlenmiştir? 
3. Yağ alımının taban fiyatı altına düşmemesi 

için bazı önlemler düşünülmekte midir? 
4. Geçen yıldan elde kalan yağlarla bu yılkı üre

timin tamamının alımı mümkün olacak mıdır? 
5. Dış ülkelere zeytinyağı satışı için Bakanlıkça 

girişimler var mıdır? 
6. İç tüketimi artırıcı çalışmalar planlanacak 

mıdır? 
7. Alımların taban fiyatı altına düşmesi halinde 

taban fiyatı politikanızın gerçek anlamı ne olmakta
dır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 12 . 11 . 1976 

Teşkilâtlandırma Genel 
Müdürlüğü 

Dosya N o . : 15-2/57-78-18238 

Konu : Muğla Milletvekili Halil De
re'nin 7 . 10 . 1976 tarihli önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 15 . 10 . 1976 

tarih ve 4897/38555 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin ilgi ya

zınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen zeytinya
ğı ile ilgili 7 . 10 . 1976 tarihli yazılı soru önergesi 
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incelenmiş bu konudaki cevaplarımız aşağıda gösteril
miştir. 

1. Bu yılkı zeytinyağı rekoltesi 150 000 ton ola
rak tahmin edilmektedir. 

2. Bakanlar Kurulunun 7/12414 sayılı kararı uya
ranca lampant 5. asit zeytinyağı fiyatı 18,— TL. ola
rak belirlenmiş olup, diğer tiplere ait fiyatlar 5. asit 
baz lampant esaslarına göre birliklerce tespit oluna
caktır. . 

3. Zeytinyağı piyasa fiyatının yükselmesi ve al
çalması gözönüne alınmaksızın anılan Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi uyarınca ilân edilen taban fiyatı 
üzerinden görevlendirilen birliklerce zeytinyağı alım
larına devam olunacaktır. 

4. — Geçen yıldan kalan yağlarla bu yılki üreti
min tamamı ilgili birliklerce alınacaktır. 

5. Dış ülkelere lampant zeytinyağı ve- diğer tip
lerin satışında ihracat fiyatları serbest bırakılmıştır. 

Destekleme organlarına maliyetin altında dış satış 
imkânı verilmiştir. Ayrıca satışlarda vergi iadesi ta
nınmıştır. 

6. İç tüketimi artırmak üzere önümüzdeki gün
lerde gerekli tanıtıcı ve reklâm faaliyetine girişilecek
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakam 

10. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Esnaf 
Kefalet Kooperatiflerince esnafa dağıtılacak kredi 
ve Bağ - Kur ödentilerinin bankalara yatırılıs şekline 
ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı (7/1462) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda aracılığını
zı saygılarımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
Bir basın toplantısında Saym Başbakan, esnafa, 

ilgili kooperatiflerce 10 milyar lira kredi dağıtıla
cağım müjdelemişti. 

1. Esnaf Kefalet Kooperatiflerince, esnafa 10 
milyar kredi dağıtılabilecek midir? Dağıtılamaya-
caksa, 

2. Ne gibi engeller ortaya çıkmıştır? 
3. BAĞ - KUR ödentilerinin Halk Bankasına 

yatırılacağı varsayımı gerçekleşmiş midir? Gerçek
leşmemiş ise, 

4. Kmı ve hangi kuruluşlar Esnaf Kefalet Koo
peratiflerince dağıtımı kısıtlamaktadır? 

5. Vakıflar Bankasının BAĞ - KUR Genel Mü
dürüne bir Mersedes araba hediye ettiği ve bundan 
dolayı BAĞ - KUR'un Halk Bankasındaki parasını 
büyük ölçüde Vakıflar Bankasına aktardığı doğru 
mudur? 

6. Halk Bankasından Vakıflar Bankasına akta
rılan BAĞ - KUR ödentilerinin Esnaf Kefalet Koo
peratiflerine gönderilmekte olan plasmanı aksatıyor 
mu? 

7. Halk Bankasının ödenti ödeyememe nedeni 
ile BAĞ - KUR'a üye olamayan üyelere kredi vere
rek onların ödeme güçlerini geliştirmek ve onları üye 
yapmak isteği doğru mudur? Doğru ise 750 bin es
nafa, BAĞ - KUR Genel Müdürünün Mersedes ihti
rası tercih edilmiş olmuyor mu? 

8. Bankalar Kanunu, bir bankanın bir kişiye 
veya kuruma araba hediyesine elverişli midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 12.11.1976 

tçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2) 28903 

Banka ve Kredi 

Konu : Muğla Milletvekili Halil De
re'nin yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15.10.1976 tarihli ve 7/1462-4901/38559 sayı

lı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin esnaf kredileri 

ve BAĞ - KUR fonlarına dair yazık soru önergesin
de söz konusu edilen hususlara ait cevaplar numara 
sırasına göre aşağıda arz edilmiştir. 

L Türkiye Halk Bankasınca 26 . 10 . 1976 ta
rihi itibariyle Esnaf Kefalet Kooperatifleri kefaleti 
ile esnaf ve sanatkârlara tahsis edilen kredi tutan 
3 887 000 000 liraya yükselmiştir. Bu rakam 1974 
yıh sonunda 1 700 000 000 lira idi. Esnaf Kefalet 
Kooperatiflerinin 1951 yılında kurulmaya başladığı 
düşünülecek olursa 24 yılda tahsis olunan plasman 
tutarı, son iki yılda 2 187 000 000 lira bir artış kay
detmiştir. 

Ayrıca küçük sanayicilere tahsis olunan tesis ve 
işletme kredileri tutarı ise 26 . 10 . 1976 tarihinde 
806 000 000 liraya yükselmiştir. 

Böylece esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilere 
söz konusu tarihe kadar tahsis olunan kredi miktarı 
4 693 000 000 liraya yükselmiştir. Yıl sonuna kadar 
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bu miktarın 5 milyar lirayı aşacağı tahmin edilmek
tedir. 

öte yandan gerek organize sanayi bölgeleri ve ge
rekse küçük sanayi siteleri için yapılan tahsislerle 
birlikte mesleki kredilerin toplamı 26.10.1976 tarihi 
itibariyle 6 171 000 000 liraya ulaşmıştır. Sana
yicilere tahsis olunan yatırım ve işletme kredi
lerinin de bu rakama ilâve edilmesi halinde bütün 
meslekî kredilerin toplamı mezkûr tarih itibariyle 
6 895 000 000 lirayı bulmaktadır. 

Yıl sonunda bu rakamın 7 milyon İrayı aşacağı, 
1977 yılı sonunda ise meslekî kredilerin tahsis top
lamının 10 milyar liraya ulaşacağı zannedilmektedir. 

2. Kredilerin dağıtım ve tahsisinde her hangi bir 
engel yoktur. 

3. 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 16 ncı 
maddesinin (E) fıkrası gereğince karşıhklar Türkiye 
Halk Bankasına yatırılmaktadır. 

4. Esnaf Kefalet Kooperatiflerince kredi dağı
tımının kısıtlanması söz konusu olmayıp, dağıtım 
muntazam bir şekilde yapılmaktadır.; 

5. - 8. Konunun Bakanlığımızla ve Türkiye Halk 
Bankası ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Arzu edili
yorsa, hediye edildiği belirtilen otomobilin varlığı ve 
yürürlükteki mevzuat muvacehesindeki durumu hak
kında Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakan
lığından bilgi alınabilir. 

6. Esnaf kefalet kooperatifleri plasmanlarında 
herhangi bir aksama yoktur. 

7. ' Böyle bir durum söz konusu değildir. 
Bilgilerine arz ederim. 

Halil Başol 
Ticaret Bakam 

11. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ege 
ekim bölgesinde pamuk taban fiyatına ilişkin sorusu 
ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı (7/1464) 

3. Taban fiyatının tüccar alım fiyatından aşa
ğıda oluşu nasıl yorumlanabilir? 

4. TARİŞ'in varlığı ve taban fiyatı politikasının 
amacı üreticiyi düşünmek değil midir? Üreticiyi 
düşünmek ise, bugünkü taban fiyatının yetersizliği 
kime hizmet anlamına gelmektedir? 

5. Belirlenen taban fiyatından TARİŞ pamuk 
alamayacağına göre, ihtiyacım nasıl karşılıyacaktır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 12.11.1976 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 15-2/57-75 18236 

Konu : Muğla Milletvekili HaMI De
re'nin 7 . 10 i 1976 tarihli yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 15.10.1976 

tarih ye 4903/38561 sayılı yazınız ? 

Muğla Milletvekili Saym Halil Dere'nin ilgi yazı
nız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen 7.10.1976 
tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş, bu konudaki 
cevaplarımız aşağıda gösterilmiştir. 

1. Ege pamuk taban fiyatı 11.9.1976 tarih ve 
7/12409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
1,25 kuruş olarak belirlenmiştir. 

2. Tüccar, borsa rayiçlerine göre pamuk almak
tadır. 

3. Pamuk taban fiyatları dünya konjonktürü ve 
üretici emeğinin karşılanması esas afanarak tespit 
edilmektedir. 

4. Pamuk piyasa fiyatlarının, 7/12409 saydı Ba
kanlar Kurulu Kararıyle tespit edilen fiyatlar üze
rinde teşekkül etmesi halinde andan Kararnamede 
belirtilen fiyatlara azamî 50 kuruş kadar ilave yapı
larak alımlarda bulunulması ilgili Birliklere bildiril
miştir. 

5. Tariş 15.10.1976 tarihi itibariyle 76528 ton 
pamuk almış ohıp,haIen alımlara devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakam 

12. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, İz
mir - Bergama ilçesindeki pamuk depolarının inşaa
tına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil BaşoVun 
yazılı cevabı (711475) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı say
gılarımla rica ederim. 

7 . 10 . 1976 
Muğla Milletvekili 

Halü Dere 
Soru : 
1. Ege pamuk ekim bölgesinde, pamuk taban 

fiyatı kaç lira olarak saptanmıştır? 
2. Tüccar, taban fiyatından yüksek bir ücretle 

pamuk almakta mıdır?, 

— 207 — 



M. Meclisi B : 8 16 . 11 ; 1976 O : 1 

Mület Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki soru önergemin Ticaret Bakanı tara
fından yazılı , olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla arz ederim. 

izmir Milletvekili 
Alev Coşkun 

Soru : 
İzmir - Bergama ilçesi pamuk ziraatında önemli 

bir bölgedir. Bu bölgede gerekli depolama yerlerinin 
saptanarak depoların yapılması pamuk üreticisi ba
kımından çok önemlidir. Bu depolardan birinin 
merkezi köy niteliğinde olan Ferizler köyünde açd-
ması yerinde bir tasarruf olacaktır. Gerçekten Tica
ret Bakanlığının Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 
5 Temmuz 1975 gün ve 3314-14.7.031 No. ve 3/33 
sayılı emirleriyle Bergama Ferizler köyünde pamuk 
alım merkezi için bir tali depo açılması ve adı ge
çen deponun 1975 - 1976 sezonuna yetişmesi için 
Bakanlıkça ilgili yerlere gereken emrin verildiği hu
susu ilgili köy muhtarlığına bildirilmiştir. 

1. Bu deponun açılması emri verildiğine göre, 
her hangi bir hazırlık yapılmış mıdır? Bu hazırlık
lar ne safhadadır? 

2. Bu deponun yeri belli midir? 
3. Deponun inşaatına başlanmış mıdır? 
4. Depo yukardaki yazıda belirtildiği gibi 1975 -

1976 pamuk sezonuna yetiştirilip pamuk üreticisinin 
sıkıntısına son verilmeye çalışılacak mıdır? 

T. C, 
Ticaret Bakanlığı 12.11,1976 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 15-2/57-77-18237 

Konu : İzmir Milletvekili Alev Coş-
kun'un önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ugİ : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 15.10.1976 ta

rih ve 4914/38572 sayılı yazınız. 
İlgideki yazılarına ekli, İzmir Milletvekili Sayın 

Alev Coşkunun Bergama Ferizler köyünde pamuk 
alım merkezi için bir tali depo açılmasına ilişkin ya
zılı soru önergesine karşı cevaplarımız aşağıda be
lirtilmiştir. 

Yaptırılan inceleme sonunda, Bergama Pamuk Ta
rım Satış Kooperatifi bölgesindeki -üreticilerin, Fe
rizler köyünde bir tali depo açılması hususunda 
1974/1975 sezonunda müracaatta bulundukları, 
TARİŞ tarafından konu incelettirildikten sonra de-

j ponun açılması hususunda gerekli şifahi talimatın 
I verildiği; ancak, adı geçen köyde oturan ortakların 
I panıuklarını bizzat kooperatife getirerek teslim ettik-
I lerini dikkate alan Bergama Kooperatifinin bu ma

halde bir tali depo açılmasını uygun görmediği, 
I 25.10.1976 tarihi itibariyle Bergama Pamuk Tarım 
I Satış Kooperatifine yapılan teslimat miktarının 782 
I tonu ortak içi ve 6 tonu ortak dışı olmak üzere top-
I lam 788 ton olduğu; bölge pamuklarına 50 kuruş 

mıntıka farkı verilmesine rağmen pamuk tesliminin 
I çok yavaş seyrettiği; Kooperatifin ürün alım ve öde-
I melerinde bir güçlük çekilmediği; bu durum karşı-
I sında Ferizler köyünde bugün için bir tali depo açıl-
I masının masraflı olacağı; bununla beraber, konunun 
I TARİŞ tarafından yeniden incelenmekte olduğu; 
I Anlaşılmıştır. 
I Bilgilerine saygı ile arz olunur. 

Halil Başol 
I Ticaret Bakanı 

13. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Emek-
I li Sandığına ait gayrimenkullerin işletilmesi ve bazı 
I saraylardan alınan arsalara ilişkin sorusu ve Maliye 
I Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı .(7/1477) 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya-
I zıh olarak cevaplandırılması için gereken işlemin ya-
I pılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 7.10 .1976 
I İstanbul 

Şükriye Tok 
Soru : 
1. — Emekli Sandığı otelleri ve iskanlarında top-

I lam olarak kaç dükkân vardır ve bunlar ne şekilde 
kiraya verilmektedir? Bu konuda bir yönetmelik mev-

I cut mudur? Yoksa yapılması düşünülüyor mu? 
I 2. — Bursa Çelik Palas Oteli çarşısında kaç dük-
I kân vardır? Kiracılar bunları hangi tarihte ve kaça 

kiralamışlar ve hangi işlerde kullanmaktadır? 

3. — T. C. Emekli Sandığı yatırımlarından 1975 yı
lında kaç TL. sı gelir sağlanmıştır? 

I 4. — T. C. Emekli Sandığının malı olan ötelle-
I rinden ve iskanlarından 1975 yılı kârı kaç TL. dır. 

5. — T. C. Emekli Sandığı iştirak ettiği yatırım
lardan 1975 yılında kaç TL. kâr elde edilmiştir? 

6. — Çırağan Sarayı arsası : Ne zaman hangi 
amaçla, kimden alındı? Ne yapılması düşünülüyor? 

7. — Beşiktaş Yıldız : Ne zaman, hangi amaçla, 
i kimden alındı? 
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Bir bölümü hastane yapılması için Denizcilik Ban
kasınca satıldı mı? Satıldı ise metrekaresi kaça satıldı? 

8. — Vali Konağı Cad. İstanbul : Adresi nedir? 
Bugün için boş mu duruyor? Yoksa herhangi bir şe
kilde kullanılıyor mu? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 11 . 11 . 1976 

Ankara 
ÖKA : 310000/3600 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 10 . 1976 tarih 7/1477-4916/38574 sayılı 

yazıları. 
İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, T. C. Emek

li Sandığıyle ilgili yazılı soru önergesini tetkik ettir
dim. 

1. — Aşağıda detaylı şekilde açıklandığı üzere 
Emekli Sandığı otellerinde 51 dükkân, işhanları ve 
otogarlarda 1 014 büro, 606 dükkân, 116 depo, 54 
bilet gişesi, 3 lokanta, 3 banka, 2 pastane, 1 Giina, 
2 kafeterya, 6 vitrin, 1 sinema, 1 salon, 1 otel, 14 
apartman dairesi olmak üzere cem'an 1 876 adet iş
yerimiz mevcuttur. 

Oteller altındaki dükkânlar : 
B. Efes Oteli 11 adet 
Siad Oteli 12 adet 
B. Taraibya Oteli 12 adet 
Maçka Oteli 10 adet 
Çelik Palas 6 adet 
Otogar ve işhanları altındaki dükkânlar : 
EsMşehir Otogar : 40 büro, 28 bilet gişesi, 68 dük

kân, otel, lokanta, banka. 
Bursa Santral Garajı : 33 dükkân, 26 bilet gişe

si, 14 depo, lokanta, pastane, banka. 

UlUs tşhanı • 150 dükkân, 481 büro, 46 depo, 
pastane, lokanta, garaj. 

Emek Işhanı : 187 büro, 3 dükkân, 11 depo, Ci
ma, kafeterya, banka. 

Anafartolar Çarşısı tşhanı : 340 dükkân, 45 depo, 
kafeterya. 

Serkldorya : 8 dükkân, 6 vitrin, 14 apartman dai
resi, sinema. 

Harbiye Işhanı : 56 büro, 1 salon. 
Karaköy tşhanı : 28 büro, 4 dükkân. 
Anafartalar tşhanı : 222 büro. 
Mezkûr dükkânlardan boş olanlar işletici şirket ta

rafından kiraya verme yönetmeliği esasları dairesinde 
açık artırma suretiyle kiraya verilmektedir. 

İçinde kiracı bulunup ta kira süresi dolmuş olan
lar, Emek Turistik Tesisler tşletme Ltd. Şirketi ile 
Emekli Sandığı elemanlarından kurulu Kira Takdir 
Komisyonu tarafından tespit edilen kira bedelleri, iş
letici şirketçe, mevcut kiracılara cari kira rejimi mu
vacehesinde uygulanagelmektedir. 

Yabancı işleticiler tarafından işletilmekte olan, 
Hilron ve B. Ankara Otelinde mevcut dükkânlar, 
işleticileri tarafından kiraya verilmektedir. 

2. — Bursa Çelik Palas Otelinde 6 adet dükkân 
vardır. Bu dükkânlara ait gerekli kira izahatı aşağıda 
çıkarılmıştır. 

Kiralan
dığı İlk 
tarih kirası 

1. — Hüseyin Özbay (Erkek berberi) 1.11.1968 100 
2. — Meliha Çırpanlı (Kuaför) 1.7.1967 300 
3. — Remzi Sarıçetin (Antika - hatıra) 1.4.1966 350 
4. — Nihat Sonbay (Havlu - mayo eş.) 1.4.1968 250 
5. — Cihan Borçbakan (Kitap, gaz. ba.) 2.5.1967 250 
6. — Mehmet Gümüşalan (Bayi, dük.) 1.7.1966 50 

2.11.1975 tarihi itibariyle, cari kiraları ile, Özel 
Kira Tespit Komisyonunca tespit edilen muhik kira 
bedelleri : 

Mukavele 
hitamında 

tatbik 
edilecek 

Cari kira kira 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
3. 

— Hüseyin Özbay 
— Meliha Çırpanlı 
— Remzi Sarıçetin 
— Nihat Sonbay 
— Cihan Borçbakan 
— Mehmet Gümüşalan 

750 
750 
650 
500 
600 
250 

1 250 
1 250 
1 200 
1 000 
1 000 

350 
— T. C. Emekli Sandığı yatırımlarından 1975 

yılında elde edilen gelirler : 

İştirakler geliri 90 321 458,83 
Otel - tatil köyleri gelirleri 53 168 893,88 
tşhanı - otogar gelirleri 24 325 560,07 

Yekûn 167 815 912,78 TL. dır. 

4. — T. C. Emekli Sandığının malı olan oteller, ta
til köyleri, otogarlar ve işhanlarından 1975 yılı elde 
edilen gelirler. 
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Otel ve Tatil Köyü İşletmeleri 

işletmenin adı 

Büyük Ankara Oteli 
Hilton Oteli 
Büyük Tarabya Oteli 
Büyük Efes Oteli 
Maçka Oteli 
Stöd Oteli ve Sineması 
Bursa Çelik Palas Oteli 
Bayramöğlu Tatil Köyü 
Foça Tatil Köyü 
Kuşadası Tatil Köyü 
Tarabya Plajı 

Sandık geliri 

5 786 037,55 
16 115 410,77 
5 103 830,29 

11 813 281,53 
2 418 032,38 
3 390 785,71 
1 780 184,04 
726 122,36 

2 576 296,38 
2 720 251,33 
738 661,54 

53 168 893,88 

Yekûn... 24 325 560,07 
TL. dır. 

5. — T. C. Emekli Sandığının iştirak ettiği yatı
rımlardan 1975 yılında elde ettiği gelirler : 

İştirakin adı 

Emek İnşaat ve İşletme A. Ş. 
Taksim Otelcilik A. Ş. (Zarar) 
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. 
Türkiye Petrolleri A. Ş. 
Petkim, Petro - Kimya A. Ş. 
T. Emlâk Kredi Bankası A. Ş. 

Sandık geliri 

93 817,01 

6 377 020,95 
54 733 600.— 
26 578 800.— 

1 682 493.— 

İşletmenin adı 

Yekûn., 

İşhanları ve Otogarlar 

Eskişehir Otogar 1 709 560,32 
Bursa Santral Garajı 1 972 262,28 
Ulus tşhanı 6 098 795,28 
Emek tşhanı 3 549 871,39 
Anafartalar Çarşısı 6 920 818,79 
Scrkfdoryan - Karaköy - Harbiye 2 699 252,01 
Serkldoryan (Sinemalar) 1 100 000.— 
Anafartalar tşhanı 2 275 000.— 

Sandık geliri 

30 000.— T. C. Merkez Bankası 
Eskişehir Çimento Fb. T. A. Ş. 
(İhtiyatlara aktarıldı) 
Anadolu Demiryolları 
(Tasfiye halinde) 
Emek Turistik Tesisler İşi. Ltd. Ş. 
Krtms Türk Turizm İşi. Ltd. Şti. (Zarar) — 

791 680,67 
34 047,20 

Yekûn... 90 321 458,83 
6. — İstanbul Çırağan Sarayı ve enkazı, 20.5.1955 

tarih ve 6574 sayılı Kanunla turistik otel haline geti
rilmek üzere Hazineden Emekli Sandığına devredil
miştir. 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, dünya tu
rizminin ve inkişaflarına uygun ölçü ve görüş için
de ve geniş kapsamlı turistik bir otel ve tamaın'a-
yıcı ek tesisler kompleksi inşa edilecektir. 

7. — Beşiktaş Yıldız arsası, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kuruluş Kanununun 22 nci maddesi gere
ğince 6 . 10 . 1953 tarihinde Hazineden satınalınmsş-
tır. İmar planında arsanın bir kısmı yola yeşil saha
ya tefrik edilmiş olup bugüne kadar bir değişiklik 
yapılmadığından, arsanın kıymetlendirilmesi imkânı 
hâsıl olmamıştır. 

Emekli Sandığı arsasının bir bölümü, hiçbir şekil
de Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü A. Ş. ne sa-
tılmamıştır. 

8. — Vali Konağı arsası, İstanbul Şişli, Meşruti
yet Mahallesi, Vali Konağı Caddesinde 156 pafta, 
1003 ada, 60 parsel sayılı ive 8 195 imVlik alandadır. 

Bu arsaya tanınan imar durumunda 8 000 m2.'si 
yoî ve yeşil sahaya ayrılmış olup 195 m2'si için inşaat 
müsaadesi verilmiştir. 

Bu nedenle üzerinde bir inşaat yapılamamakta ve 
kiraya verilememektedir. Vaki fuzulî işgaller tahliye 
ettirilmiştir. 1 adet işgal için de kanunî yollara baş
vurulmuştur. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakam 

» © - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 11 . 1976 Sah 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

OBNEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TİRMASİ YAPILMASINA DAİ>R ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanh ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak: amacıyle, Anayasanın 88 nci, MiMet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 

Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişScin önergesi (10/20) 

5. — Kars Mrfletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması acıtmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak: ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Miiilet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 
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10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

11. — Adana Milletvekili Eimin Bilen Tüımer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişlkin 
önergesi. (10/28) 

13. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişlkin önergesi. (8/4) 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Bkşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

15. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişlkin önergesi. (10/30) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde

leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

17. — Demokratik Parti Grupu Başkanvoküleri • 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıfklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişlkin 
önergesi. (10/33) 

19. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

20. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamalk amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

21. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yaihya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îçtüzü-



günün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açimasıma ilişkin önergesi. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9, 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerimi saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ndi maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyonkaraihisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya-
raitarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ndi maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak aımacıyle, Anayasanın 
88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına. 
'ilişkin önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsın/tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak (tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak .amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let. Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşınım, vergi iadesi sistemimin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır
sa Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 noi, Milât MecM İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı vd 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk süne-
roacılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij 
(10/46) 

32. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkıiıli bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Milet Mecisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

33. — Hatay Milletvekili Malak Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisimin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve İT 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/49) 

35. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri1 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/50) 

36. — İzmir Milletvekili Yüksel Cakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek: 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

37. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il enirine bağlanmasının doğuraca-



ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mil-
let Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

38. — Balıkesir Milletvekilli Necati Celbe ve 9 
arkadaşımın, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığım nedenlerimi ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alıma politikalarınım üretici 
zararıma işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nd, Millet Mecisıi İçtüzüğünün 102 nd 
maddeleri uyanınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma plariarının Yunan Askerî makamlanımn elline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amıacıyle, Anayasanın 88 nd, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nd maddderİ uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat KâJhyaıoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasıına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

41. — Tünedi Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli 'ii öğrendierim öğrenim olana
ğını ellinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tultum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meolisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

42. — Burdur Milletvekili AK Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlemimin sonuçları ^konusunda, Anayasanın 88 nd, 
Millet Meclisli İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rımca bir Genel Görüşme açılmasına, ilişkin önergesi. 
(8/6) 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşınım, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faa
liyetlerini ve Hükümetin bir kanadımın bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nd 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sıma ilişkin önergesi. (lQ/56) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme allım politikası-
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nm ülke yararına olup olmadığını saptamak amaoıy-ı 
le, Anayasanın 88 nd, Mi'Mett Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir MeCls Araş
tırması açılmasına iişkdn önergesi. (10/57) 

45. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Muitlu ve 9 arkadaşınım, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasd harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığımı saptamak 
arnacuyle, Anayasanın 88 noi, Millet Mıedisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü mıaddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilşkin önergesi. 
(10/58) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşımın, kıyı yağmacılığımın önlemememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, 
M ilet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

47. — Urfia Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşımın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
nin sorunlarımı ve bu sorumların çözüm yolarını 
saplamak amacııyle, Anayasamın 88 nd, Millet Mec
lisi İçtüzüğümün 102 ve 103 ncü mıaddeleri uyarınca 
bir Meclis Anaştırmıası açılmasına ilişkim önergesi. 

(mm 
48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 

ve 1Q arkadaşımın, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmlarım .barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarını saptamak amacıyle, Anayasamın 88 
nd, Millet Meolisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılma-
sıma İlişkim önergesi. (10/61) 

49. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşıının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkım-
rna Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hamgi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle,. 
Anayasamın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 mcü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması 'açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

50. — Muğla Milletvekilli Adnan Akarca ve 9 
arkadaşımın, tarım işlerimde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amıacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına üşkîm önergesi. 
(10/63) 

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yaıngımlaran se
beplerini ve sorumlularımı saptamak amacıyle, Ana-



yasanın 88 noi» Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyaranca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi, (10/64) 

52. — Eskıişehk Miletvekii Niyazi Onal ve 11 
aırik'aKİaşının, Sosyal Sigontaılar Kurumunun mal ve 
para vaaiığı ile gerçek, gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 noi» Millet Mecisd İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü nuadkiekıri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açıknasmıa ilişkin önergesi. (10/65) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşımın, ülkemizdeki ımaıden kömürü ve Inydlt 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

54 — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle^ Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (1069) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

58. — Muğla M'iHetvekü Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü^ maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas

yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73) 

60. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

61. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyb, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

63. — Balıkesir Milletvekili Sadulîah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 



66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına .'lişkin 
önergesi. (10/82) 

68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

69. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik Örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. —Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Alhnsoy 
ve Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 

meydana gelen • değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îçtüzüsanün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştu-ması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili-
ğiımizıin gelişememesinin nedeolerinıi saptanmak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelenarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
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nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (İD/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyîe, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif îslâtn ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyîe, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyîe Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DtSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyîe, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyîe, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyîe, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyîe, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım paylan ile içel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyîe, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

85. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyîe, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına. iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, içel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyîe, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağım, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyîe, Anayasa-

93. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyîe, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin Önergesi. (10/104) 

94. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili istanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
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nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meelisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye* de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bîr Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

96. — tzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

97. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

99. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorantartnın çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın £8 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyanaca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

100. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların 'korunması ve orman içi 
köylülerin ekoaomife ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, MEİet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103. ncü maddeleri uyarınca bir 
Medis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111> 

101. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarıı» Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın && nci, MiEet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 105 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

102. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğhı 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

103. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyramca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

104. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

106. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

107. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve İt 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

108. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11&) 

109. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun: çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Aaayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 



110. — tzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 

11L — Hatay Milletvekili Sabri ince ve 9 arka
daşının» Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapdan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

112. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının» Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

114. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şıma, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci» Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

115. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşınım, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

116. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının» narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

117. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının,, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102. ve 106 ncü maddeleri uyarınca bir MecEs Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un» iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/23) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdı Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanlarm özKik haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

8. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlanna dair Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

10. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/34) 

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencirtn, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 na maddesi uyarınca lözlü so* 
rüya çevrilmiştir^ 
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15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru.önergesi. (6/43) 

16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

17. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. .(6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

21. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

24. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

26. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru Önergesi. (6/116) (*) 

28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi, (6/72) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

• 31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

38. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87^ 
' 41. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer

hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

42. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 
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43. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 

hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayfimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cmiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Âkay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

51. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

54. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/Î09) 

55. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

56. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

57. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'rtun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

62. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

63. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü som önergesi. (6/122) 

64. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

68. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

69. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 
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71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si

gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

85. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım, ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

86. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında içel ilinde sanayide soda üretmek ama
cıyla kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

91. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

92. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

95. — istanbul Milletvekili îhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

96. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

76. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, is
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

78. — tçel Milletvekilli Nazım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile İlgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

79*. — tçel Mflletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman DemireTin Aknanya'da yayınlanan bir gaze* 
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine İlişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81.. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi ingilizce öğretmenine ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

82. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin, Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/160) (*) 

83. — İçel, Milletvekili Rasün Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina. Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 
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97. -r- îstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, j 

Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri- I 
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. I 
(6/178) (*) 

98. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü- I 
tün üreticilerinin kredi durumlanna ilişkin Gümrük I 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) I 

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, I 
. Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş- 1 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) I 

100. — Muğla MMötivdkJrM Ahmet BuManis'nın, I 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra- i 
mmda yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz- I 
lü soru önergesi. (6/176) I 

101. — Aifyodtaralttisar MilfetvdkM Süleyman 1 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça- 1 
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so- î 
ru önergesi. (6/187) (*) 

102. — îstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, I 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj- I 
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. I 
(6/190) (*) 

103. — Isltanlbul Milletvekili Reşit Ül'k'er'ln İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka- I 
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

104. — İçel M'iltofrveMI Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi.-(6/179) 

105. — Urfa Milletvekili Abdüicadir ÖnceTm, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

106. — izmir Milletvekili Yüfcsel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

y I 

107. — Izmür Milkıtvekil'i Yüfcsd Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

108. — içel MilletvelkMii Süleyman Şimşek in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha- I 
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

109. — Zonguldak MiMetvekifi Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından I 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm | 

j ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*> 

110- — Gaziantep MüJetvdkü Yusuf Oztâiricmen* 
I in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
I iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
I Bakarımdan sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

1 111. — Diyarbakır Mdietveıkii Mahmut Uyanık' 
I m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
I şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka-
j nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 

(6/199) (*) 

I 112. — Burdur MMvek'ili Ali Sadi'nin, Bakan-
I lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba-
I kamndan sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

I 113. — Zonguldak Milletvekilli Kemal Anadol' 
1 un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya-
| saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi. (6/188) 

114. — Sivas MiletvaktiH Mustafa TıknM'ndn, te-
I levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adü dizi filrn-
I de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so

ru önergesi. (6/189) 

115. — Adlana Mafetvökli llırer Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

116. — Eskişehir MflUeDvefcffî Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan-

I dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

117. — Ankara MâfctvefcKi Cevat Önder'fo, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 

I Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*•) 

118. — istanbul Milletvekili İlhan Özbaı/m, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

119. — Dtjyarbaıkir Müüetvektüi Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

120. — Yozgat Milletvekili Nedüm Korkmaz'm, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 

| sözlü SQTU önergesi. (6/210) (*) 
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121. — Kahramanmaraş Milletvekili Halat Evli-
ya'nın, Bakanlığım yüksek dereceli memurlarından 
bazılarınan siyasî toplantılara kaıtıldıkiarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/191) 

122. — Muğlıa Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü sıoıru önergesi, (6/192) 

123. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Balloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Barbakan 
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

124. — Muğla MütelSvekili Ahımet Buldanlı'nın, 
Orta. Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

125. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspen'das Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakamın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

126. — Ankara Milletvekili Necdet BvMyagirin, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

127. — Antalya Milletvekilli Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

128. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına iişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

129. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına üüşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
{6/227) (*) 

130. — Aydın •Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

131. — Ordu Milletvekili Senali Yazıcı'nın, fındık 
talban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık 'bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

132. — Muğla Milletvekili Ahmet Buklamlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

133. — Muğla Milleifcvckli Ahmet BuDdaniı'nm, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

134. — İstanbul Milletvekilli Mehmet Emin Sun
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına iişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

135. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Eoevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

136. — Sürt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbafcan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezüerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/232) (*) 

137. — Siirt Milletvekili Ndbil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

138. — Ordu Miilletvekil Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

139. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin naklilerine 
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

140. — Hatay Milletvekili Salbri Ince'nirı, Hatay 
iline ataman Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan isözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

141. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

142. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülker 
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soruı 
önergesi. (6/236) (*) 

143. — Bingöl Milletvekili Hasan Gelâlettin Ez-
man'm, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 



145. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uikısüanaırası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril-
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

146. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kanarına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaşta 'bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

147. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

148. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C H. P.li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

149. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

150. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
(kuruiluşlıaırında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

151. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

152. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne (ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/(245) (*) 

153. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kanarı ile bazı hakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

154. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
imam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

155. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarımn köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/248) (*) 

156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Milî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

157. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giTim, öğretmen tayiın ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

158. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

159. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, 
Ankara Belediye Başkanımın Moskova seyahatine 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

160. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Milî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

161. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo
ğanın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos-
duklarımıza yapılan suifcasıttere ve atıman korunma 
tedbMerime ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

162. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesL 
(6/253) (*) 

163. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç ŞeHefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

164. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

165. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçd Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eptim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) <*) 

166. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase-
bettenine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

167. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

168. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'mn, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na-< 
killerine ilişkin Miliî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

169. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

170. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Dememe Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 
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171. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ-

nefeaaı taykı ve ııakMariııe iâşkin Millî Eğitim Ba-
kamadan «örfü som ön«pge8İ. {6/262) {*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
•tayûaı ve naklilerle saldırıya uğrayan öğretmenlere. 
üişkün Milü Eğitim ©akanından sözlü soru önergesi,. 
ı(6/263) (•) 

173. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylacnM öğrenci olayları ite alınması gereken ted
birlere Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) <*) 

174. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

175. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin MÜ-
lii Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/266) 
(*) 

176. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

177. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

178. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

180. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

181. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

182. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) <*) 

183. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü 'soru önergesi. (6/301) (*) 

184. ~ İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirerin askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

185. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin «eçimd için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

186. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

187. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon paoliHeri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarıma ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

188. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanmdaın 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

189. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü-
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına 'ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

190. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974-
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

191. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

192. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi. (6/281) (*) 

193. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yaıpılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

194. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

195. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 4 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

196. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığtı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri biralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285> (*) 

197. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına iişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

198. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'm, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 
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199. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 

Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

200. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

201. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekilli ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

202. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

203. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

204. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

205. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunlaırın kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) -

206. — Muğla Milletvekili -Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesu. (6/296) 
(*) 

207. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
İşçi haklarının geni alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

208. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayesri Mimar Sinan İlk öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

209. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

210. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Deçlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi^ 
(6/240) 

211. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

212. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

213. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siıirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/302) (*) 

214. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,-
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3C3) (*) 

215. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

216. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

217. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım1 ve onarım1! için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

218. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi,; 
(6/308) (*) 

219. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

220. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/3CO) (*) 

221. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 
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222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül

kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

224. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'm, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

225. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplanyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

226. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

228. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

229. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

230. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

231. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

232. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyla çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

234. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

235. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

236. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

237. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruştur
ma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

238. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

239. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

240. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

241. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

242. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya, ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

243. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

244. — Bingöl Miltetveıkil Hasıan Ceılâfettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 
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£45. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

246. — Kars Milletvekili Doğan Arasla'nın, 
Kars'ın bazı ilçe ve köylerinin arazi sulama proje
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

247. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

248. — Adama Militetvek/iili Hasan Ceritfo, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

249. — Muğla 'Milletvekili Halil Dere'min, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
scru önergesi. (6/346) (*) 

250. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları la ilişkin Sanayi ve Tek

noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 
251. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in", is

kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

252. — Hakkâri M'Metveili Mikail Ilçin'rn, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

253. — Giresun Milletvekili Orman Yıimaz'ım, 
Etbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

254. — Çanakkale MiletvefeiM Orhan Çaned'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akıbeti
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 
(*) 

255. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'im, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasrnın istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

256. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

257. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSt'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

258. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaıoğ-
lu'nun, Çifteler ilköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

259. — Eskişehir Milletvekilli Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakarandan sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

260. — izmir MıÜLetveküi Neccaır Türkoam'ıın, Si
irt - Cırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin izmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

261. — Çanakkale Mililetvdiili Ortan Çaneüi'rıin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

262. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

263. — Çanakkale Mifllıeüvekiü Orhan Çameri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialanyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

264. — Muğla Milletvekili Haül Dere'min, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

265. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nim, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

266. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'min Muğla 
Devlet Su işleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

267. — Adama Milletvekili Hasam Ceriıt'im, Yay- -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

268. — Amasya Milletvekilli Orhan Kaıynhan'ım, 
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akı-
tılmasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 
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269. — içel Milletvekili Süleyman Şımşekta, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engeleome-
slkıe liişkÜe Başbakandan sözlü soru önergesi.' (6/374) 
(*) 

270. — Konya MiltetvekıiM Fıarulk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanhkbr ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına gmen. kumliuşiıarın kadrolarına 
fiişkıin Bıasjbakıandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

271. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Muldu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
iiçin yapılacak meıikezî sisttıem sınavtonna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/876) (*) 

272. — Manisa Milfetvekii Muı&talfa Ok'un, 1975 
yılı küıtHü pamuk taban fiyaitı ile ihraç fliyatı ara-
ısındalki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

273. — Tralbzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
'Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) '(*) 

274. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

275. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye' ödenmesiyle yağ 
Mıalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

276. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) •(*) 

277. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

278. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

279. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelikln, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) <*) 

280. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' 
in, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/385) '(*) 

281. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

282. — İstanbul Mlilfetveklili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

283. — Istanbuıl Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

284. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

285. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

286. — İstanbul M illetvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

287. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

288. -— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve itdhd.it edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahat

tin Savcı ve 36 arkadaşının, tarım kesiminin yeniden 
düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı kuruluş ve görevlerinin tanzimine mütedair 
yetki kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 ne i maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/615) (S. Sa
yısı : 398) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

http://itdhd.it
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2. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; 
C, Senatosu : 1/342) (S. Sayış t : 70 ve 70'e 1, 2, 3 
ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 1 1 . 2 . 1975, 
1 .7 . 1975, 14 . 5 . 1976) 

X 3. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) 
(S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1976) 

X 4. —-28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim, Dışişleri ve Plan 'komisyonları raporları. 
(1/1) (S. Sayısı : 3:23) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve 
Tanıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışiş
leri ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S. Sayı
sı : 324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 6. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları, (1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 
1 2 . 5 . 1976) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suu
di Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imzalanmış 
bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. 
Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasına uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 1 2 . 5 . 1976) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
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olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 5 . 1976) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onay
lanmasına uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/306) (S. Sayısı : 
329) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 5 . 1976) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) (Dağıt
ma tarihi : 12.5.1976) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Eği
tim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/299) 
(S. Sayısı •: 326) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1976) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma /ve Turizm, Dış
işleri <ve ıPlan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 14. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri 
saptanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 

X 15. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılınmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporlar. (1/147) (S. Sayısı K 346) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 16. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası HaVa Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli La-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
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dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turzira, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) '(S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

X 17. — Küçüklerin korunması konusunda ma-
'kamların yetkisine ve Uygulanacak 'kanuna dair Söz
leşmeye 'katılmamızın uygun Ibulunduğuna ilişkin 
Ikanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/449) i(S. Sayısı : 371) '(Dağıtma tarihi : 18.6.1976) 

X 18. — Ceza kovuşturmalarının aktarılması
na dair Avrupa Sözleşmesinin 'onaylanması ve uygu
lanması 'hakkında ıkanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri 'komisyonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 374) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 6 . 1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 
Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözleş'meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. ı( 1/445) (S. Sayısı •: 372) (Dağıtma 
tarihi : 23 .6 .1976) 

X 20. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri 
Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 21. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan hukukî ve. cezaî konu'larda adlî yardımlaş
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 'bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/335) (S. Sayısı •: 387) (Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1976) 

22. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10: eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin, kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) Dağıtma tarihi : 
20ı . 4 . 1976) 

23. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7.7.1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

24. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 af-
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı: 355) (Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

25. — Cumihuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun, 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu, (2/538) (S. Sayısı : 34C<) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

26. —- İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 27. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içtüzüğün 38 nc'i maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5.4.1976) 

28. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110), 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 29CD (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976) 

29. — Afyonkarahİsar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysafın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun' teklifi ile Afyonkarahİsar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş • ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahİsar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ite İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
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gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıitlma tanihi : 18 . 5 . 1976) 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına.) ve Hat 
'bakıcılarına ve kondüktör, harelket memuru, gardof-
ren, rmalk'asçı, manevraoı giibi ıbazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kamunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, ıhalklkınJda kanun töklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komıisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

32. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıikrasına bir 
hülküm dklenlmes'i halkkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dermdkler Kanununun 50 nci 
ırıaddesiiride değişiklik yapılması halkkında kanım 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

33. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
haikkınidaiki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumihurhaşlkanınca ıbir daha görüşülmeik üze
re geri gönderme teskeresi ve Anayasa Komıisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

34. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de-
ğıştlirilmesine dair (kamun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/36U (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

35. — Niğde Milletvekili Mehmet Al'tınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmeit Duraikoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi .İçtüzü
ğünün 79 ncu maddeSfinin değiştirilmesine dair İçtü
zük telkMtfl'eri ve Anayasa Komiisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975) 

X 36. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna 'bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kamun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Salyısı : 496) (Dağıtıma tarihi : 30.6.1975) 

3 7 . - 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 

ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

38. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

39. —• İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

40. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 .. 7 . 1975) 

41. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Ergüi'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

42. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19 .3 . 1976) 

43. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 . 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad-
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

44. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 45. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağ'tma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 
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46. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, I 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek I 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) I 

47. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve Jşçi Bulma Kurumu Ku- J 
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve I 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önerges. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da- [ 
ğıtma,tarihi: 13 . 4 . 1976) 

X 49. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 50. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu j 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 4 . 1976) 

51. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 52. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 

. 295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 
X 53. — Afyorikarahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 54. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma I 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : i 
3 - 5 . 1976) ' 

55. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 56. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü mad'desine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

57. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

58. —•• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

59. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

60. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 1 7 . 5 . 1976) 

61. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

62. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 63. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme-
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sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

64. — Kütahya Milletvekili İhsan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dolıayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

65. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı ada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları' raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tanihi : 18 5 . 1976) 

66. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 acü maddesi 
<a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtana tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

67. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 1976) 

68. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 1970 

X 69. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
<l/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

70. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
<S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 , 6 . 1976) 

71. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

72. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayıh Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

73. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayıh Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

74. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plam komisyonları raporlar». (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

X 75. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

76. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayıh Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değişitiril-
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1 /391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

77. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayıh Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

78. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar-: 
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve lç-> 
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

79.; — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs* 
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türk'iye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde-* 
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lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

80. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6.1976) 

81. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

82. — Balıkesir Milletvekili Sadulkh Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

83. — İstanbul Kapalıçarşısımn onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3 . 7 .1974,11.6. 1976) 

X 84. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'e 1 neti ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

X 85. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina

ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici* 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu. 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) »le Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve: 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

X 86. — Tekel Kurumu Kuruluş kanunu tasajısı v r 
Plan Konusyoau raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

87. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 
1803 sayılı Kanunun 15 noi m,addrsiın:n (A) fıkra
sının değiştirilmesine daıir kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi: 16 . 6 . 1976) 

X 88. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman üemirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayıb 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka-i 
nun teklifleri. (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 89. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet AUgün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Güîhis Mankut'un, Gaziantep 
MiHetvekiM Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet^ 
vekili Alparslan Tilrkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena-; 
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ı», C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Ademoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Arash ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Samsun 



Milletvekili İrfan Yankutan'm, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
istanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Aa'kara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Aü Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Han Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) pağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 90. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
fle İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım Inöbeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağhk ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

90. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

92. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddem uyarınca 
gündeme ahrama önergesi. (2/599) (S, Sayısı ; 376) 
(Dağıtma tarihi ; 22 . 6 . 1976) 

X 93. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

94. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
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geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağrtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

95. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril-: 
meşine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kak 
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 96. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S, Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X — 97. — Tabiî âfetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağrt-: 
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 98. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da 'bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve MİM Eğitim ve Plan komisyonları rapor-s 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 99. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

100. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka-< 
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin^ 
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nci fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

101. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal üç İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Aikkiray ve 5 arka
daşının, 2556 saydı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko-
mdsyonîan raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 
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102. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihî : 6 . 7 . İ976) 

103. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284., 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

104. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 105. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve, 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

106. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
rit'in eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

107. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

108. — Kırklareli Milletvekii Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 saydı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 s 7 . 1976) 

109. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

110. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
TunagiTin eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu ismail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba* 
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976) 

X 111. — Islâmî ilimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
Islâmî İlimler Akademileri kanun teıdifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

112. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili tlhami Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak« 
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/644) (S. Sayı* 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

113. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 , 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 114. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca Gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1976) 

X 115. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa* 
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 



X 116. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi yerilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 nci madaesi uyarınca Gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 117. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince Gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

118. — istanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1976) 

119. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11' . 11 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

• 

(Millet Meclisi Birleşim : 8) 





Dönem .4 M i L L E T M E C L İ S İ S. Sayusı : 70'e 3 ncü Ek 
Toplantı : 3 

1 Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının C. Senato
sunca Değiştirilen ve M. Meclisince Benimsenmeyen Metni Hakkında 
Karma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma 

JKpmisyon Metinleri (M. Meclisi : 1/140; C. Senatosu : 1/342) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 483) 

Karma Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 11 . 5 . 1976 
Esas No. : 1/140 

Karar No, : 2 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Anayasamızın 92 nci maddesinin 5 nci fıkrasına uygun olarak kurulan Komisyonumuz; 16 Mart 1976 
tarihinde yaptığı toplantıda Başkan, Başkanvefcili, Sözcü ve Kâtip seçimini yapmış, 18 Mart 1976 tarihin
de, Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde, yaptığı toplantıda konunun, Adalet Bakanlığı temsil
cisine ilâveten Ticaret, Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Sanayi ve Teknoloji bakanlik'ları temsilcileri de ha
zır oldukları halde görüşülmesini kararlaştırmıştır* 

Bundan sonra, adları geçen 4 bakanlık temsilcileri hazır oldukları halde, 23 Mart 1976, 30 Mart 1976, 
6 Nisan 1976 ve 13 Nisan 1976 tarihlerinde 4 toplantı yapan Komisyonumuz; önce, Cumhuriyet Senatosu 
ve M'illet Meclisi Genel Kurullarında 'ileri sürülen görüşleri ve hu ifci Meclisçe kabul edilen madde metin
lerini gözönüıııde bulundurarak görüşmeler yapmış, yeni bir metnin kaleme alınmasını kararlaştırmış, bu 
metnin kaleme ahnmasında riayet edilecek (ilkeleri saptamış ve sonra da 4 fıkradan ibaret yeni bir metin 
tanzim etmiştir, 

Yasaların, suç saydığı fiilleri ve uygulamada doğabilecek her çeşit tereddüdü giderecek biçimde ve açık
ça belli etmesi gerektiği hakkındaki hukuk 'ilkesini göz önünde bulunduran Komisyonumuz; Türk Ceza Ya
sasının 401 noi maddesinin yürürlükteki biçimini, erzak, eşya veya maddelerden hangilerinin kamu için 
gerekli olduğunu ve bunların cins, mev'i ve özelliklerini saptama yetkisini Bakanlar Kuruluna vermek suretiyle 
ve metinde görüldüğü üzere değiştirmeyi uygun görmüştür. 

Komisyonumuz; 2 nci fıkranın tanziminde de aynı ilkeyi göz önüne almış, (fazla fiyatla satma) suçu
nun doğabilmesi için önceden saptanmış bir fiyat bulunması gerektiği üzerinde durmuş, toprak ve hayvan 
ürtünü üretenlerin sömürülmekten ve fıkrada sözü edilen bütün maddelerin alım ve satımıyle uğraşanların da 
haksız kazanç elde etme kasdı bulunmayan ve ticarî örft ve âdetlere aykırı olmayan hareketlerinden ötürü 
cezalandırılmaktan korunmalarını sağlamak istemiştir. 

Metnin 3 ncü fıkrası, kamu için gerekli erzak, eşya veya (maddelerin saptanıp ilân edilebilmesi için 
ihtiyaç duyulan bilgilerin Bakanlar Kurulunca, gerçeğe uygun olarak ve zamanında elde olunmasını sağlaya
cak biçimde kaleme alınmıştır. 

Metnin 4 ncü fıkrası ise, metnin 2 nci ve 3 ncü fıkralarında yazılı suçlar için verilecek cezaların, bu 
suçlara konu olan erzak, eşya veya maddelerin kıymetlerinin (pek fahiş), (hafif) veya (pek hafif) olma
larına göre çoğaltılıp azaltılmasının Türk Ceza Yasasının 522 nci maddesine uygunluğunu sağlayacak biçimde 
yazılmıştır. 
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Türk Ceza Yasasının 11 nci maddesinde sayılan cszalar arasında (ticarethane kapattım) biçiminde bir 

ceza bulunmadığı ve aynı yasanın 40)1 nci maddesini de kapsamına alan 402 nd maddesinde, (suçlunun, 
suçunu vasıta kıldığı meslek ve sanatın tatilini dahi mucip olacağı) yazılı olduğu için, madde metninde 
yazık suçları işleyenlere, ayrıca (ticarethanelerini kapatma) cezası da verilmesi uygun görülmemiştir.' 

Türk Ceza Yasasının (müsadere) den söz eden 36 ncı maddesiyle diğer hükümlerinin birbirine uygunlu
ğunu ve bütünlüğünü bozmamak için madde metnine (müsadere) konusunda özel bir hüküm koyma da 
uygun bulunmamıştır. 

Madde metninde yazılı suçlar için verilecek ceza îar, 2 nevi olduğu ve bu cezaların en az sınırı ile en 
çolk sının arasında çok fark bulunduğu ve suçlunun durumuna, jsuçun işleniş biçimine ve suçtan kamu için 
doğacak zarara göre hâkim, bu iki sınır arasında ceza hükmedebileceği için, madde metnine cezayı ağır
laştıran veya hafifleten başka nedenler eklemeye de nsden görülmemiştir. 

Maddenin 1 nci fıkrası Komisyonumuzun 6 Nisan 1976 tarihinde yaptığı toplantıda, diğer fıkraları da 
13 Nisan 1976 tarihinde yaptığı (toplantıda, oylanarak kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlükten söz eden 2 nci maddesiyle yürütülmesinden söz eden 3 ncü maddesi, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisince aynen kabul edildiği için, Komisyonumuzda ayrıca görüşme konusu yapılma
mıştır. 

Komisyon Sözcüsü Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu madd.: metninin oylandığı 6 Nisan 1976 ve 13 Ni
san 1976 tarihli Komisyon toplantılarında bulunamadığı için, Komisyonumuz; Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün'ü usulüne göre Komisyon Sözcülüğüne seçmiştİfi 

Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere işbu raporumuz, Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Bu rapor SÖZGÜSÜ Kâtip 
C .S .Tokat Üyesi Kırklareli Milletvekili Kırklareli Milletvekili 

Zihni Betil Mehmet Atagün Mehmet Dedeoğlu 
C. S. Samsun Üyesi C. S. Kastamonu Üyesi C. S. istanbul Üyesi 

Refet Rendeci Ahmet Nusret Tuna Muhalefet şerhi eklidir 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

C. S. Tekirdağ Üyesi Nevşehir Milletvekili 
Muhalefet şerhi eklidir M. Zeki Tekiner 

Hayri Mumcuoğlu 

Karşı Oy Yazısı 

1. — T. C. Anayasasının 92/5 nci maddesine göre, Komisyonumuzca düzenlenen yeni metinde, halkın 
gereksinmesini karşılayacak, özellikle yiyecek ve yakacak gibi maddeler üzerinde yapılacak spekülasyon (ih
tikâr), bu maddeler, Bakanlar Kurulunca saptanıp yayımlanan maddeler arasında bulunmadığı takdirde suç 
olmaktan çıkarılmıştır. 

T. C. K. 401 nci maddesinin, uygulamadaki kuşkuları giderecek ve günün koşullarına daha uygun nite
likte olarak düzenlenmiş bulunan tasarının ve Millet Meclisi Adalet Komisyonunun hazırladığı birinci mad
desinin birinci fıkrası kabul olunmalı idi, 

2. — Bakanlar Kurulu çeşitli siyasî partilerden oluştuğu takdirde, metinde yazıldığı gibi erzak, eşya ve 
maddelerin, cins nevi ve niteliklerinin saptanıp yayınlanması kolay olmayacak ve yukarıda değinilen birinci 
fikrada olmadığına göre uygulamada boşluk meydana gelecektir, 

3. — Metinde, kamu için gerekli bütün maddeler hakkında Bakanlar Kuruluna, cins, nevi ve ... saptama ve 
yayınlama yetkisi veren açık bir hüküm yoktur. Bu da uygulamada, Bakanlar Kurulunun, hangi maddelerin 
cins, nevi ve özelliklerini saptayıp yayınlamaya yetkili bulunduğu yolunda kuşkulara yol açacaktır. 

'Bu nedenlerle kabul edilen metne karşıyım. 
C. S. Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 7Q'e 3 ncü Ek) 



— 3 — 

Karşı Oy Yazısı 

Maddenin birinci fıkrasında; (kamu için gerekli olduğu, cins, nevi ve özellikleri) sözünden sonra (fiyatları) 
kelimesi bulunmadığı halde, ikinci fıkrada, (fiyatları) kelimesi eklenmiştir. Birinci fıkraya (fiyatları) kelime
sinin konulması unutulmuş değildir. O fıkranın müzakeresi sırasında (fiyatları) kelimesinin eklenmesi öneril
miş, bu yüzden uzun tartışmalar olmuş, sonuçta fıkra (fiyatları) kelimesi eklenmeden kabul edilmiştir. 

İkinci fıkrada bu kabulün tersine, (fiyatları) kelimesi eklenerek bir çelişki yaratılmıştır. 
(Fiyatları) kelimesi neden eklenmemelidir? 
a) Bakanlar Kurulu tarafından, «kamu için gerekli olduğu tespit ve ilân edilecek erzak, eşya ve maddele

rin» (fiyatlarının) tespiti için Bakanlar Kuruluna yetki veren bir kanun yoktur. 

b) «Fiyat tespit etmek için yetki kanununa ihtiyaç var mıdır?» diye bir soru akla gelebilir. Vardır. Şa
yet böyle bir kanuna ihtiyaç olmasa idi, 3003 sayılı (Endüstriyel Mamulatm Maliyet ve Satış Fiyatlarının 
Kontrolü ve Tespiti hakkında Kanun) çıkartmaya gerek kalmazdı. Bu Kanunun birinci maddesi ile, İktisat Ve
killiği fiyat tespitine yetkili kılınmaktadır. Keza 440 sayılı (İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İş
tirakleri hakkında Kanunun) 24 ncü maddesinde (...fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit edileibilir.) 
demek suretiyle, sadece bu konuda Bakanlar Kuruluna yetki tanımıştır. O halde (fiyat) tespitinde yetki tanın
ması şarttır^ 

c) Bu madde de, (...fiyatları Bakanlar Kurulunca tespit ve ilân edilen) sözünü, Bakanlar Kuruluna yetki 
verildiği anlamına da gelebileceğini kabule de olanak yoktur. 

Bu koşullar altında Bakanlar Kurulu fiyat tespit edemeyeceğinden, tespit ve ilân ettiği takdirde karar hu
kukî dayanaktan yoksun olacağından suçun unsurları tekevvün etmemiş olacaktır, 

Fıkra metni sadece Bakanlar Kurulunca tespit ve ilân edilen maddelerle ilgili fiilleri suç saydığından 3003 
sayılı Kanuna göre İktisat Vekâleti (Ticaret Bakanlığı) ve 1580 saydı Belediye Kanunu hükümlerine göre tes
pit edilecek fiyat üstünde satış yapan kimseyi bu madde ile cezalandırmak mümkün olamayacaktır. 

Fıkranın bu haliyle kanunlaşması sonucu, garip bir durum daha ortaya çıkacak. Yetkili mercilerce fiyat
ları tespit ve ilân edilmiş olsa dahi, suç unsurunun tamamlanabilmesi için, Bakanlar Kurulu kararında fiyatlar 
ayrıca yazılıp ilân edilmesi gerekecek, örneğin belediyelerce tespit edilecek fiyatlar Bakanlar Kurulu kara
rında ayrıca ilân edilmezse suç olmayacak. Onun içinde Türkiye'deki tüm belediyelerin tespit ettikleri bir mad
denin değişik fiyatları Bakanlar Kurulunun kararında tam olarak gösterilmesi zorunluğu doğacak. 

Bu nedenlerle Komisyonun kararına muhalifim. 
C. Senatosu İstanbul Üyesi 

Fevzi Hakkı Esat oğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 70'e 3 ncü Ek) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1 Mart 1926 Tarih ve 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Ka
nununun 401 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 401. — Et, ekmek, un, 
süt, şeker, tuz, yağ, peynir, zeytin, 
sabun, odun, kömür ve her türlü 
yakıt gibi maddelerle kamu için 
gerekli olan ve fiyatı Hükümetçe 
tespit ve ilân edilen erzak, eşya ve 
maddelerin azalmasını yahut fiya
tının artmasını temin maksadıyle 
satışa çıkarmayan, satışından ka
çınan, kaçıran, saklayan veya sa
tılmadığı halde satılmış gibi gös
teren veya fazla fiyatla satan kim
se bir yıldan beş yıla kadar hapis 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezasıyüe cezalandırılır 
ve suç konusu malın müsaderesine 
ve ticarethanenin yedi günden bir 
aya kadar kapatılmasına karar ve
rilir. 

Kamu için gerekli olan ve fiya
tı Hükümetçe tespit ve ilân edilen 
erzak, eşya veya madde ile ilgili 
Hükümet bildirisine aykırı hare
ket eden veya "resmî mercilere bu 
erzak, eşya veya madde ile ilgili 
olarak gerçeğe aykırı beyanda bu
lunan kimse hakkında fiil daha 
ağır cezayı gerektiren bir şuç teş
kil etmediği takdirde birinci fıkra
daki yazılı ceza ile cezalandırılır 
ve beyan dışı kalan erzak, eşya 
veya maddenin müsaderesine ka
rar verilir. 

Yukarı fıkralardaki fiiller iki
den ziyade kimse veya kurulu bir 

C. SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1 Mart 1926 Tarih ve 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1 Mart 1926 ta
rihli ve 765 sayıh Türk Ceza Ka
nununun 401 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 401. — Bir kimse, ya
lan haber yaymak ve duyurmak 
veya başka hile kullanmak sureti 
ile kamu için gerekli olduğu ve 
nevileri ile fiyatları Bakanlar Ku
rulunca tespit ve ilân edilen erzak, 
eşya veya maddenin azalmasına 
veya fiyatının artmasına sebep 
olursa, bir yıldan beş yıla kadar 
hapse ve bin liradan onbin liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm 
olur. 

Kamu için gererdi olduğu ve 
nevileri ile fiyatları Bakanlar Ku
rulunca tespit ve ilân edilen erzak, 
eşya ve maddeyi haksız kazanç el
de etmek maksadı ile ticarî örf, 
âdet ve usullere aykırı olarak satı
şa çıkartmayan, satışından kaçınan, 
kaçıran, saklayan veya satılmadı
ğı halde satılmış gibi gösteren 
kimse hakkında da, birinci fıkra
daki ceza hükmoîunur. Şu kadar 
ki, bu fıkrada yazılı suçun konusu 
olan erzak, eşya ve maddenin kıy
meti hafif ise ceza, üçte bîrine ka
dar indirilir ve eğer pek hafif ise 
yalnız para cezası hükmoîunur. 

Erzak, eşya ve maddenin resmî 
mercilere bildirilmesine ilişkin ola
rak Bakanlar Kurulunca çıkartı
lan kararnameye aykırı hareket 
eden yahut gerçeğe aykırı beyan
da bulunan kimse hakkında, fiil 
daîıa ağır bir cezayı gerektiren bir 

KARMA KOMİSYONUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

1 Mart 1926 Tarih ve 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1 Mart 1926 ta
rihli ve 765 sayılı Türk Ceza Ka
nununun 401 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 401. — Bir kimse ya
lan haber yaymak ve duyurmak 
veya başka hile kullanmak sure
tiyle kamu için gerekli olduğu, cins, 
nevi ve özellikleri Bakanlar Kuru
lunca tespit ve ilân edilen erzak, 
eşya veya maddelerin darlığına ve
ya fiyatının artmasına sebep olur
sa bir yıldan beş yıla kadar hapis 
ve bin liradan onbin liraya kadar 
ağır para cezası ile mahkûm olur. 

Kamu için gerekli olduğu, cins, 
nevi, özellikleri ve fiyatları Ba
kanlar Kurulunca tespit ve ilân edi
len erzak, eşya veya maddeleri 
haksız kazanç elde etmek maksa
dıyle ve ticarî örf ve âdetlere ay
kırı olarak satışa çıkarmayan, fazîa 
fiyatla satan, satıştan kaçman, ka
çıran, saklayan veya satılmadığı 
halde satılmış gibi gösteren veya 
imalâtta üretimi kısan veyahut bu 
erzak, eşya veya maddelerden biri 
ile diğer bir şeyin satın alınmasını 
zorunhı kılanlar hakkında da bi
rinci fıkradaki ceza hükmoîunur. 

Yukarıdaki fıkralara göre tes
pit ve ilân olunan erzak, eşya ve
ya maddelerin resmî mercilere bil
dirilmesine ilişkin olarak Bakan
lar Kurulunca çıkarılan kararna
meye aykırı hareket eden kimse 
hakkında üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası hükmoîunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 7û'e 3 ııcü Ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

şirketin faaliyeti sonucu vukubu-
lursa failleri 2 yıldan aşağı olma
mak üzere hapis ve 10 000 lira
dan az olmamak üzere ağır para 
cezasıyle cezalandırılır. 

Yukarı fıkralardaki fiiller için 
Türk Ceza Kanununun 522 nci 
maddesi uygulanır. 

Suç konusu erzak, eşya ve mad
denin satışına ve satışın en yakın 
belediye veya ilgili kamu kuru
luşunca yapılmasına hükümden 
önce hâk!m veya mahkeme tara
fından karar verilebilir. Satış be
deli dava sonuna kadar muhafa
za edilip mahkumiyet halinde mü
saderesine aksi halde iadesine ka
rar verilir. 

Bir kimse yalan haber yaymak 
ve duyurmak veya başka hile kul
lanmak suretiyle birinci fıkrada
ki erzak, eşya veya maddelerin 
azalmasına veya fiyatının artması
na sebep olursa birinci fıkradaki 
yazılı ceza ile cezalandırılır. 

Diğer kanunların bu madde 
metnine aykırı hükümleri uygu
lanmaz. 

C. Senatosunun kabul ettiği metin j Karma Komisyonun kabul ettiği 
metin 

suç teşkil etmediği takdirde, üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezası hük-
moiunur. 

Yukarıdaki ikinci ve üçüncü 
fıkralarda yazılı suçların konusu 
olan erzak, veya maddelerin kıy
metleri pek fahiş ise, mahkeme fiile 
mahsus olan cezayı yarışma ka
dar arttırır ve eğer hafif ise yarı
sına ve eğer pek hafif ise üçte biri
ne kadar eksiltir. Eğer fail, bu fık
ralarda yazılı suçlardan dolayı 
mükerrir bulunur ise cezayı indir
meye mahal yoktur.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 7Q'e 3 ncü Ek) 
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I Dönem :4 M İ L L E T 
1 Toplantı : 4 

M E C L İ S İ S. Sayısı : 398 

1 C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin Savcı ve 36 Arkada-
1 sının, Tarım Kesiminin Yeniden Düzenlenmesi ve Gıda - Tarım 
1 ve Hayvancılık Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerinin Tanzimine 
1 Mütedair Yetki Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 nci Maddesi 
1 Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. (2 /615) 

1 Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1 «Tarım kesiminin yeniden düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kuruluş ve görevleri- 1 
1 nin tanzimine mütedair Yetki Kanunu», teklifimizin îçiuzük 38 nci madde gereğince gündeme alınması huşu- 1 
1 -sunda gerekli işleme müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 28 . 6 . 1976 1 
1 Konya Milletvekili 1 
1 Şener Battal 1 

1 Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1 Tarım kesiminin yeniden düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kuruluş ve görevleri- 1 
1 aıin tanzimine mütedair Yetki Kanunu teklifi ekte takd m kılınmıştır. 1 
1 Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 5 . 5 . 1976 1 

1 Diyarbakır Senatörü 
1 Sabahattin Savcı 

1 Adana Milletvekili 
1 M. Hulusi Özkul 

1 Gümüşhane Milletvekili 
1 Mehmet Orhan Akkoyunlu 

1 Manisa Milletvekili 
1 M. Gündüz Sevilgen 

1 Balıkesir Milletvekili 
1 Ahmet Akçeel 

1 Erzurum Milletvekili 
1 Yahya Akdağ 

1 Malatya Milletvekili 
1 Mehmet Delikaya 

Sivas Milletvekili 
Vahit Bozath 

Bolu Milletvekili 
Harun Aytaç 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Bozgeyik 

Erzurum Milletvekili 
M. Fuat Fırat 

İstanbul Milletvekili 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
M. Zeki Okur 

Amasya Milletvekili 
Cahit Koçkar 

Tokat Milletvekili 
Hüseyin Abbas 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

Rize Milletvekili 
Sudi Reşat Saruhan 

• 

Yozgat Milletvekili 1 
Ö. Lütfi Zararsız 1 

Ağn Milletvekili 1 
M. Bahattin Yardımcı 1 

Erzurum Milletvekili 1 
Zekâi Yaylalı 1 

Malatya Milletvekili 1 
M. Turhan Akyol 1 

Sivas Milletvekili 1 
Ahmet Arıkan 1 

Elâzığ Milletvekili 1 
Hasan Buz 1 

Çanakkale Milletvekili 1 
Zekiye Gülsen I 

Bursa Milletvekili 1 
Ahmet Tür kel I 

Diyarbakır Milletvekili 1 
Halit Kahraman 1 
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Zonguldak Milletvekili Çorum Milletvekili Yozgat Senatörü 

Sebati Ataman Yasin Hatiboğlu Süleyman E. Ergin 

Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili Van Milletvekili 
Hüsamettin Akmumcu I. Hakkı Köylüoğlu M. Salih Yıldız 

Erzurum Senatörü Bingöl Senatörü Bitlis Milletvekili 
Lûtfi Doğan Mehmet Bilgin Muhyettin Mutlu 

Çorum Milletvekili 
Turhan Utku 

GEREKÇE 

1. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda kalkınması için tarım kesiminin ne büyük imkânlar taşıdığz 
açıktır. 

2. Türkiye'nin millî gelirinin % 25'ni ihracatın doğrudan ve dolaylı olarak % 80'ini tarım kesim* 
sağlamaktadır. Nüfusun % 66'sı da tarım kesimindeistihdam edilmektedir. 

3. Türkiye'nin tarımsal potansiyeli ise bugün sağlanan üretim ve ihraç imkânlarının birkaç katını sağ
layacak büyüklüktedir. Yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kısa bir süre içinde dünya piyasalarında önem 
ve kıymet taşıyan ürünlerde ihracatını birkaç katına çıkarması mümkündür. Bu ihracatın sadece ham ola
rak değil işlenmiş olarak da yapılması mümkündür. 

4. Türkiye'nin tarımsal üretimini birkaç katına çıkarabilmesi halinde millî gelirin artması yanında, 
tarım kesimindeki büyük nüfusumuzun daha müreffeh hayat şartlarına kavuşturulması da mümkün ola
caktır. 

5. Çeşitli zamanlarda yapılmış muhtelif etütler Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin güçlü bir şekilde 
geliştirilememesinin anasebeplerinden biri, kamu kesiminden tarım kesimine kıymet götüren kuruluşlariB 
dayanıklığı ve yetersizliği olarak, göstermektedir. 

Nitekim bu husus, 1973'ten sonra Parlamentodan güvenoyu alan koalisyon hükümetlerinin programı
na da aksetmiş ve Hükümet progranılaıında tarım kesiminin yeniden güçlü bir şekilde organize edileceği 
ilkesi yer almıştır. 

6. Ne var ki, bugüne kaldar yapılmış çeşitli beyanlara rağmen halen TBMM gündemine bu istikamet
te bir hükümet tasarısı ulaşabilmiş değildir. Yasama Meclislerinin tatile girmesine kısa bir süre kalmış 
olması dolayısıyle böyle bir teklifin acilen ele alınmasında yarar vardır,. 

7. Tarım kesiminin ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kuruluşları ye
niden düzenleyecek olan bir kanun teklifinin başarılı neticeler verecek bir kanun olabilmesi için bu kesimin 
taşıdığı özelliklerin kanunda öngörülmüş bulunması gerekir. 

Klasik şekilde çıkarılacak bir teşkilât ve tanzim kanunu ile kesimin problemlerinin bir merhalede hal
ledilmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü teşkilâtın re organizasyonu ve yetkilerin yeni şekli çalışmaya baş
layınca önceden görülemeyen birtakım darboğazların ve problemlerin çıkması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu problemlerin halli ve darboğazların giderilmesi, kesimin başarısı için hayatî önem taşıyacaktır. 
Bunların halli için yeniden kanunlar çıkarılması ise,hem gereken seyyaliyeti sağlayamayacak, hem de bü
yük gecikmelere yol açılacaktır. 

8. Aslında Anayasamız, bu gibi durumlarda faydalanılacak güzel bir imkân getirmiş Kanun kuvve
tinde kararnameler çıkarma yolunu Hükümete açık tutmuştur. Geçmiş yıllarda, bu imkân ve yararlı tat
bikat yapılmıştır. Eklice sunulan kanun teklifinde bu imkânın tarım kesiminde de kullanılması öngörül
müştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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C. SENATOSU DİYARBAKIR ÜYESt SABAHATTİN SAVCI VE 36 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Tarım Kesiminin Yeniden Düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerinin 
Tanzimine Mütedair Yetki Kanunu Teklifi. 

Amaç : 

MADDE 1. — Tarım kesiminde üretimden pazarlamaya kadar yer alan çeşitli kamu hizmetlerinin da
ğınıklıktan kurtarılması, verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi ve bu meyanda, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığının Kuruluş, görev ve çabşma esaslarının yeniden tespit olunması amacı Se aşağıda belir
tilen çerçevede Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu yetki kanununa göre çıkarılacak kararnameler: 
A) Tarım kesiminin kül halinde yeniden düzenlenmesi ile, 
B) Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının; Merkez ve taşra kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlu

lukları ile kuruluş çalışma ve personel politikasının esaslarını belirtecek hükümleri ihtiva eder. 

İlkeler : 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, birinci madde ile verilen yetkileri kullanırken, tarım kesimindeki kamu 
hizmetlerinin gereği gibi yapılabilmesini sağlamak üzere; 

A) Bakanlık Kuruluşlarının : 
1. — Tarım kesiminde (Su Ürünleri dahil) hizmet götüren ve halen Başbakanlık ve çeşidi Bakanlık

lar bünyelerine dağıtılmış bulunan kamu kuruluşlarının toplanarak bütünleşmesi ve bu konularda, üretim
den pazarlamaya kadar bütün ünitelerin teknolojik ve ekonomik yönlerden aym sevk ve idare altında yeniden 
organize edilmesi. 

2. — Merkez Kuruluşlarının, yeniden icracı kuruluşlar tarafından yapılması gereken hizmetlerden arı
tılması ve asıl görevlerinin amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları sağlama ve düzenleme, denetim 
ve idareyi geliştirme esaslarına dayatılması. 

3. — Sektörde altyapı ve kurumsal bünye düzeltilmesinde ve sektöre hizmet götürülmesinde merke
ziyetçilikten uzaklaşılması, birbirleriyle ilgili araştırma, eğitim, yapım, üretim, donatım, pazarlama ve benzeri 
ünitelerin güçlü bölgesel kuruluşlar halinde bir şevki idarede birleştirilmesi. 

B) Bakanhk Görevlerinin : 
1. — Hizmetin en kısa yoldan hedefine ıdaşfanlmasını sağlayacak şekilde ve yetki ve sorumluluklar 

bakımından boşluklar tedahüller ve sürtünmelere imkân vermeyecek tarzda vazıh ve sarih olarak belirtil
mesi. 

2. — Tarım kesiminde, üretimden pazarlayanla kadar her safhada faaliyet gösteren birimler için yapıcı, 
yolgösterici, destekleyici ve kamu yararına bir kontrol düzeni gerçekleştirici hüviyette olması. 

3. — Tarım kesiminde, hizmet gören çiftçilerin ve bunlara destek olacak yan kuruluşların sağlıklı ve güç
lü bir ekonomik ve sosyal yapıya kavuşmaları için gerekli teşvik ve desteklerin sağlanması. 

ilkelerini gözönünde bulundurur. 

Yetki Süresi : 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna birinci madde ile verilen yetki bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 2 yıl için geçerlidir. 

Yetki Kapsamına Giren Konular : 

MADDE 5. — Bu kanunun öngördüğü amaçlan sağlamak için gerekli hükümler vazedilebileceği gibi 
cari kanunların aşağıda gösterilen maddelerinde de değişiklikler yapılabilecektir : 

Mülfet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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a) 3203 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10, IX, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27 nci maddeleri. 
b) 4481 sayılı Kanunun 1, 2 nci maddeleri. 
ç) 6964 sayılı Kanunun 31 nci maddesi. 
d) 6968 saydı Kanunun 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,61 nci maddeleri. 
e) 1682 sayılı Kanunun 1, 2 nci maddeleri. 
f) 1641 sayılı Kanunun 1, 4 ncü maddeleri. 
g) 3127 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 nci maddeleri. 
h) 4174 sayılı Kanunun 1 nci maddesi. 
ı) 4256 sayılı Kanunun 1, 2, 3 ncü maddeleri. 
i) 5433 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 17,18, 19 ncu maddeleri Üe 20 nci maddesinin birinci ve 

son fıkrası ve 25, 26, 28, 29, 31 nci maddeleri. 
j) 4604 sayılı Kanunun 15, 16 ncı maddeleri. 
k) 1381 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi. 
1) 5659 sayılı Kanunun 1, 4, 8, 9, 10 ncu maddeleri. 
m) 6287 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin F fıkrası. 
n) 1380 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ikinci bendi, 7 nci maddesi, 17 nci maddesinin ikinci bendi, 

20 nci maddesinin birinci bendi, 23 ncü maddesi, 25 nci maddesinin birinci bendi, 26 ncı maddesinin 2 ve 4 
ncü bcndleri, 27 nci maddesinin ikinci bendi, 29 ncu maddesinin birinci bendi, 39 ncu maddesi. 

o) 3202 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 4 ncü fıkrası, 20, 24,25,30,36 ncı maddeleri. 
ö) 7393 sayıh Kanunun 1 nci maddesi. 
p) 367 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi. 
r) 1757 sayıh Kanunun 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ncı ınacjdeleri. 
•• s) 969 sayıh Kanunun 1 nci maddesi, 

Yukarıda sayılan belirtilen kanunlar ve tadilleri hükümlerinde bu kanunla Bakanlar Kuruluna verüen yet
kiye dayamlarak çıkarılacak kararnamelere üyeleri bulunan hususlar mezkûr kararnamelerin yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren yürürlükten kalkar. Bu hususları ihtiva eden hükümler çütanlacak kararnamelerle yeni
den düzenlenir. 

Yürürlük : 

• MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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