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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy, Avrupa 
Konseyi AssamMesinde ekşit temsil edilmemiz konu
sundan gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Cumhu
riyet savcılarının, partilere ve parlamenterlere karşı 
som günlerde takındıkları baskı ve sindirme siyaseti 
konusundaki gündem dışı konuşmasına Devlet Ba
kanı Salih Yıldız cevap verdi 

Danışma Kurulunun: 

86 ıscı Birîeştonde açılması kararlaştırılan 8/1 ve 
90 JICI Birleşimde açılması kararlaştırılan 8/2 esas 
nıumara?ı genel görüşmelerin özel gündemde yer ala
rak 25.1.1978 Çarşamba günkü birleşimde yapılma
sına daür önerisi kabul edM. 

İzmir MUetvekflli Ahmet Taner Kışlalı'nın Mili 
EğMinı Komisyonu; 

Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli'nin Adalet 
Komisyonu; 

Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri'nlin 
Milli 'Savunma ve; 

Kırklareli Milletvekili Gündüz Onriftn İçişleri 

II. — IGEUEN KÂĞİTLAR 
20 . 1 . 1978 Cuma 

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderilen Kanun 

Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine dair önerge
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 ve 10/8 esas numaralı 
Medis Araştırması komisyonları ve; 

Plan Komisyonu üyeliklerine gösterilen adaylar 
seçildiler. 

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 9 ar
kadaşının, yeni kurulan bakanlıklar konusunda bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) üze
rimdeki görüşmeler tamamlandı; oylanması sırasında 
çoğunluğun kalmadığının ileri sürülmesi üzerine yapı
lan yoklama sonucunda, Genel Kurulda çoğunluğun 
kakmadığı anlaşıldığından: 

24 Ocak 1978 Sah günü saat 15.00%: toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.36^ son verîldî. 

DıVan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 
Başkanvekıi 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep özen 

No. : 13 ve 13'e Ek 

1. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkımda Kanun ve Cumhurbaşkaninea bjr daha gö
rüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi. (1/48) (Ta
rım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu) 

Tasarılar 
2. — Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El

verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tu
tulmaları hakkında 77 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı. (1/49) (Sağdık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri kondisyonlarına) 

3. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete Yetki Verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek 
MilMUerarası Para Fonu AnasÖzleşme'sinde Değişik
lik Yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi 
ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
Yetki Verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla 

değişik 2 nci maddesini değiştiren 28.5.1970 tarih ve 
1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile 
Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için 
Hükümete Yetki Verilmesine dair 6850 sayıh Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı. (1/50) (Dışişleri ve Plan komisyonlarına) 

4. — Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı. (1/51) (Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonuna) 

5. — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı. (1/52) Büt
çe Karma Komisyonuna) 

6. — 1978 Yıh Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu tasarısı. (1/53) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

7. — 1978 Yıh Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı. (1/54) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

8. — 1978 Yıh Anadoîu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı. (1/55) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

9. — 1978 Yıh Ankara Üniversiteli Bütçe Ka* 
nunu tasarısı. (1/56) (Bütçe Karma Komisyonuna) 
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10. — 1978 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı, (t/57) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

11. — 1978 Yılı Bursa ÜniveKsütesli Bütçe Kanunu 
tasarısı. (1/58) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

12. — 1978 Yılı Cumhuriyet ÜnilverisîtesS Bütçe 
Kanunu tasarısı. (1/59) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

13. — 1978 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı. (1/60) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

14. — 1978 yılı Diyarbakır Ünlfrerslesli bütçe ka
nunu tasarısı. (1/61) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

15. — 1978 yılı Ege Üniversitesi bütçe kanunu ta
sarısı. (1/62) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

16. — 1978 yıh Fıralt Üıiversilte'sl bütçe kanunu 
tasarısı. (1/63) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

17. — 1978 yıh Hacettepe Üdiversütesö bütçe ka
nunu tasarısı. (1/64) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

18. — 1978 yılı İnönü Ünlîverstitesi bütçe kanunu 
tasarısı. (1/65) (Bütçe Karma KoMilisyomuna) 

19. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı. (1/66) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

20. — 1978 yıh îstaribul Tefcnlifc Üniversitesi büt
çe kanunu tasarısı. (1/67) (Bütçe Karma Komii'syonu-
ma) 

21. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı. (1/68) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

22. — 1978 yıh İktîsadii ve Ticari ilimler Akade
mileri bü*çe kanunu tasarısı. (1/69) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

23. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı. (1/70) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

24. — 1978 yıh Selçuk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasansı. (1/71) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

25. — 1978 yıh Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı. (1/72) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

26. — 1978 yıh Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasansı. (1/73) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

27. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı. (1/74) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

28. — 1978 yıh Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı. (1/75) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

29. — 1978 yıh Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasansı. (1/76) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

30. — 1978 yıh Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı. (1/77) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

31. — 1978 yıh Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasansı. (1/78) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

32. — 1978 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı. (1/79) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

33. — 1978 yıh Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı. (1/80) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

34. — Hava Harp Okuluna girmeye istekli aday 
öğrencilerden deneme ve diğer uçuşlar ile paraşütle 
atlama testine tabi tutulanların, iaşe ve yatınmlan 
ile diğer uçuşlar esnasında harcanacak akaryakıt, 
yağ gibi masraflarının Devletçe sağlanmasına dair 
kanun tasarısı. (1/81) (Plan ve Milli Savunma komis
yonlarına) 

35. — Türk Eğitim Derneği ile Darüşşafaka Ce
miyetinin Hazineye olan borçlannm silinmesi hak
kında kanun tasarısı. (1/82) (Plan Komisyonuna) 

36. — 23 . 2 . 1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Er
baş Harçlıkları Kanununun 17 . 4 . 1975 tarihli ve 
1890 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (b) 
bendinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasansı. (1/83) 
(Plan ve Milli Savunma komisyonlanna) 

37. — 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 
Adam Tazminat Kanununa bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasansı. (1/84) (Plan ve 
Milli Savunma komisyonlanna) 

38. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu 
ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 112 
nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasansı. (1/85) 
(Plan ve Milli Savunma komisyonlarına) 

39. — Muvazzaf subay ve askeri memurlara veri
lecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna 
bağlı kara, deniz ve hava ordusu mensupları için lis
telere ikişer kalem teçhizat eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı. (1/86) (Plan ve Milli Savunma komisyon
lanna) 

40. — 12 . 8 . 1971 tarih ve 1468 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedilenlere giyecek 
ve teçhizat verilmesi hakkında Kanuna bir geçici 
madde eklenmesine ilişkin kanun tasansı. (1/87) (Plan 
ve Milli Savunma komisyonlanna) 

Teklifler 

1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, dış 
ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çocuklannın eğitimi 
hakkında kanun teklifi. (2/391) Dışişleri ve Milli 
Eğitim komisyonlanna) 
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2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağanüstü savaş hak
kında kanun teklifi. (2/392) (Dışişleri, Milli Savunma, 
Plan ve Sağhk ve Sosyal İşleri komisyonlarına) 

3. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 403 
saydı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci madde
sine bazı fıkralar eklenmesi, 24 ve 34 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/393) (Dış
işleri ve İçişleri komisyonlarına) 

4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 tarihli 
ve 222 sayıh İlköğretim ve Eğitim Kanununun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/394) (Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonlarına) 

5. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, yardım toplama 
kanunu teklifi. (2/395) (Dışişleri, Plan ve İçişleri ko
misyonlarına) 

6. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Türk asıllı ya
bancıların Türkiye'de çalışabilmeleri ve sosyal hak
ları haklanda kanun teklifi. (2/396) (Dışişleri; Sağlık 
ve Sosyal İşler, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

7. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 ar
kadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayıh 
Kanuna ek kanun teklifi. (2/397) (Dışişleri ve İçişleri 
komisyonlarına) 

8. — Trabzon Milletvekili Lütfi Köktaş'ın, Orman 
ürünleri satışından elde edilen gelirlerin belli bir kıs
mının orman köylerinin kalkındırılması için ayrılma
sına dair kanun teklifi. (2/398) (Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan komisyonlarına) 

9. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/399) (Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonuna) 

10. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Süt 
Endüstrisi Kurumu kuruluş kanunu teklifi. (2/400) 
(Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) kuruluş ve görevleri hakkında kanun tek
lifi. (2/401) (Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarına) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Or
man Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) kuruluş 
kanunu teklifi. (2/402) (Tarım, Orman ve Köy İş
leri ve Plan komisyonlarına) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun ormanlık bölge
lerde hayvan yetiştiriciliğinin ormanla ilişkilerini dü
zenleme kanun teklifi. (2/403) (Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan komisyonlarına) 

14. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı fıkra ve bentler eklen
mesine ilişkin kanun teklifi. (2/404) (Tarım, Orman 
ve Köy İşleri; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan komisyonlarına) 

15. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sivas Mil
letvekili Azimet Köylüoğlu ve İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirci ile 5 arkadaşının, Tarım Sigorta
sı Kurumu kanun teklifi. (2/405) (Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

16. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının 10 yıl vade ve 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi. 
(2/406) (Tarım, Orman ve Köy İşleri; Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

17. — İstanbul Miletvekili Süleyman Arif Emre' 
nin, Gıda - Tarım ve Hayvancıhk Bakanlığına bağlı 
Ziraat Meslek okulları ile ev ekonomisi okulların
dan mezun olanlara mecburi hizmet yüklenmemesi 
hakkında kanun teklifi. (2/407) (Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

18. — C. Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet öz-
nıumcu'nun, köylüler sosyal sigortalar kanun tekli
fi. (2/408) (Tarım, Orman ve Köy İşleri; Sağhk ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. (2/409) 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

20. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
6 arkadaşının, Tarım Sigortası Kurumu kanun tekli
fi. (2/410) (Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarına) 

21. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/411) (Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ko
misyonlarına) 
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22. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi. (2/412) (Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan komisyonlarına) 

23. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine 1 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/413) (Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarına) 

24. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
köyde oturduğu halde evi bulunmayanlara ev yeri 
sağlanması hakkında kanun teklifi. (2/414) (Tarım, 
Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

25. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
tarım ve hayvan ürünlerinin taban fiyatlarının sap
tanması ve ilanı hakkında kanun teklifi. (2/415) (Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

26. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
tabii afetlerden zarar gören çiftçiler için alınacak 
tedbirler ve yapılacak yardımlarla, çiftçi borçlarının 
takside bağlanması hakkında kanun teklifi. (2/416) 
(Tarım, Orman ve Köy İşleri, Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

27. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Şerbetçi otu tarımı kanun teklifi. (2/417) (Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonuna) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü görev ve kuruluş Kanununun 11 nci maddesi
nin birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/418) (Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

29. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
anason ve anason tekeli kanunu teklifi. (2/419) (Ta
rım, Orman ve Köy İşleri; Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret; Adalet ve Plan komisyonlarına) 

30. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekili Sabrı Tığlı'nın, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 52 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ve bir geçici madde ilave edilmesine dair 
kanun teklifi. (2/420) (Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonlarına) 

31. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Tarım Si
gortası kanunu teklifi. (2/421) (Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

32. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ile 
Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, yaprak tütün 

borçlarından dolayı hükmedilen para cezalarının af
fı hakkında kanun teklifi. (2/422) (Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Adalet komisyonlarına) 

33. — C. Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi, (2/423) (Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonlarına) 

34. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
Türk El Sanatlarını geliştirme merkezi kuruluş ka
nunu teklifi. (2/424) (Tarım, Orman ve Köy İşleri; 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Milli Eğitim ve Plan 
komisyonlarına) 

35. — Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının geçici 2 nci madde
sinin değiştirilmesine dair yasa önerisi. (2/425) (Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

36. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 2 Ka
nunusani 1340 tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Hak
kında Kanunun 936 sayılı Kanunla değişik 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/426) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nuna) 

37. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi. (2/427) (Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

38. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, ge
nel Sağhk Sigortası kanunu teklifi. (2/428) (Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlanna) 

39. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair 
kanun teklifi. (2/429) (Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
komisyonlarma) 

40. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve İsparta Millet
vekili Süleyman Demirel ile 5 arkadaşının, genel sağ
lık sigortası kanunu teklifi. (2/430) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonlarma) 

41. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kü
tahya Milletvekili Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Mil
letvekili Azimet Köylüoğlu'nun, sosyal güvenlik söz
leşmesi akdedilmiş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı 
hizmetleri bulunanların yaşlılık aylıkları hakkında ka
nun teklifi. (2/431) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarma) 
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42. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi. (2/432) (Sağbk ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) 

43. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sıvaş Mil
letvekili Azimet Köylüoğlu'nun, İşçi Yardunlaşma 
Kurumu (İYAK) kanun teklifi. (2/433) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

44. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, halk hasta
lık sigortası kanun teklifi. (2/434) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonlarma) 

45. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, sağ
lık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair ka
nun teklifi. (2/435) (Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonlarma) 

46. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
Sosyal Sigortalara borçlanma suretiyle hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkında yasa önerisi. (2/436) (Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

47. _ Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa yurt dışında 
çalışan işçilerimizin emeklilik hakları ile ilgili bir ek 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/437) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

48. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununda bazı 
maddelerin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/438) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

49. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/439) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

50. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1479 sa
yılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici mad
deler eklenmesine dair kanun teklifi. (2/440) (Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarma) 

51. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4792 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 8 . 8 . 1961 
günlü ve 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi
nin (ç) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/441) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyon
larına) 

52. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner' 
in, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40 nci 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/442) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ko
misyonlarına) 

53. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner' 
in verem savaş dernekleri ile Türk Kanser Araştırma 
ve Savaş Kurumuna yardım hakkında kanun teklifi. 
(2/443) (Sağlık ve Sosyal İşler, İçişleri ve Plart ko
misyonlarına) 

54. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
6 arkadaşının, yurt dışında çalışan Türk vatandaşla
rının sosyal güvenliği ve çalışma sürelerinin değer
lendirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/444) (Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

55. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
6 arkadaşının, «Genel Sağlık Sigortası» kanunu tek
lifi. (2/445) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyon
larına) 

56. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1475 sayılı İş 
Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/446) (Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonuna) 

57. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
5 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu (İYAK) 
kanunu teklifi. (2/447) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) 

58. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1475 sayıh İş Kanununun 1927 sayılı Kanun ile de
ğiştirilmiş 14 ncü maddesinin 4 ncü bendine bağlı 
11 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/448) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonla
rına) 

59. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci bölümü
nün sonuna bir (L) fıkrası eklenmesi ve 11 nci bö
lüm (c) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/449) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonla
rına) 

60. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun 25 nci maddesinin (a) ve 
(b) fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/450) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

61. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
506 sayılı Kanunun 79 ve 80 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/451) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 
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62. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1475 sayılı Yasanın 13 ncü maddesinin değiştirilme
sine ilişkin Yasa değişikliği önerisi. (2/452) (Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

63. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5953 sayılı Yasanın 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 
6 ncı maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin 
Yasa değişikliği önerisi. (2/453) (Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonuna) 

64. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Kanuna ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. (2/454) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

65. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Esenlendirme Genel Müdürlüğü (Mediko Sosyal -
Tıbbi ve Toplumsal Rehabilitasyon Genel Müdürlü
ğü) Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun teklifi. 
(2/455) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonla
rına) 

66. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1479 saydı Bağ - Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve 
diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) 
Yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Yasa önerisi. (2/456) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) 

67. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanun ile 
değişik 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi. (2/457) (Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonuna) 

68. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
275 sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir parag
raf eklenmesine dair kanun teklifi. (2/458) (Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

69. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
275 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/459) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

70. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1475 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 2 nci ben
dinin (b) fıkrasının kaldırılması ve (ç) fıkrasının de
ğiştirilmesi ile ilgili kanun teklifi. (2/460) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Adalet komisyonlarına) 

71. •"- Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
1479 sayılı Bağ - Kur Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi. (2/461) (Sağlık ve Sos-
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 
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72. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 506 sayıh 
Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/462) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan komisyonlarına) 

73. — Kastamonu Milletvekili Sabrı* Tığlı ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 9 . 6 . 1936 tarih 
ve 3017 sayıh Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilat ve Memurin Kanununa bir ek madde ile 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/463) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonla
rına) 

74. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Sivas Millet
vekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 60 ncı maddesine 1665 sayılı Ka
nunla eklenen (D) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi. (2/464) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlanna) 

75. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 2 . 9 . 1971 
tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi. (2/465) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyon
larına) 

76. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İşçi Yardımlaş
ma Kurumu (İYAK) kanunu teklifi. (2/466) (Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

77. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Sağlık Memurlu
ğu kanunu teklifi. (2/467) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan komisyonlanna) 

78. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 11 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi ve 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/468) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Adalet komisyonlarına) 

79. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet De
mir Yüce'nin, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
kanunu teklifi. (2/469) (Sağlık ve Sosyal İşler; Ta
rım, Orman ve Köy İşleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan komisyonlanna) 

80. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız, ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1475 sayıh 
İş Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi. (2/470) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
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81. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 4841 
sayılı Kanunun 1579 sayılı Kanunla değiştirilen ek 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (B) bendi ile ek 6 
ncı maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/471) (Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonuna) 

82. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 506 sayılı Kanu
nun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesi
ne ve bu Kanuna dört geçici madde eklenmesine 
dair 1698 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifi. (2/472) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonlarına) 

83. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet De
mir Yüce'nin, Sosyal Güvenlik İşlemlerinin Birleşti
rilmesi hakkında kanun teklifi. (2/473) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

84. — Afyonkarahisar Milletvekili Güneş Öngüt' 
ün, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalış
ma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/474) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyon
larına) 

85. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van ile Kayseri Milletvekili M. Şevket Doğan'ın, TC 
Sosyal Konutlar Kurumu kanunu teklifi. (2/475) (Sağ
lık ve Sosyal İşler, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) 

86. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile To
kat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 6772 sayılı Dev
let ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave 
tediye ödenmesine dair kanunun 1, 2, 3 ncü madde
leri ile 4 ncü maddesinin I ve II numaralı bentlerini 
değiştiren kanun teklifi. (2/476) (Sağlık ve Sosyal İş
ler; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komis
yonlarına) 

87. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğîu ve 2 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
bir ek madde ilavesine dair kanun teklifi. (2/477) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

88. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 7 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 86 ncı maddesine fıkralar eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi. (2/478) (Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan komisyonlarına) 

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 1479 
sayılı Bağ - Kur Yasasının bazı maddelerini değiştiren 
ve yeni bazı maddeler ekleyen yasa teklifi. (2/479) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

90. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci mad
desinin başlığının değiştirilmesi ve bir fıkra eklenme
si ile 100 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/480) (Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonuna) 

91. — Ankara Milletvekiü Kenan Durukan'ın, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi. (2/481) (Sağlık ve Sos
yal îşier ve Plan komisyonlarına) 

92. — Ankara Milletvekilleri Mustafa Başoğîu ve 
Mustafa Kemal Erkovan'ın, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi. (2/482) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan komisyonlarına) 

93. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ile 7 
arkadaşının, Sağlık Personelinin tam gün çalışma 
esaslarına dair kanun teklifi. (2/483) (Plan ve Sağlık 
ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

94. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek madde 
eklenmesine dair kanun teklifi. (2/484) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlanna) 

95. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan'ın, Sağ
lık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair ka
nun teklifi. (2/485) (Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
komisyonlarına) 

96. — İsparta Milletvekili Süleyman Dcmirel ve 5 
arkadaşının, evli olmayan muhtaç ve kimsesiz kadın
lara aylık bağlanması hakkında kanun teklifi. (2/486) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına)' 

97. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ile 
5 arkadaşının, 65 Yaşım Doldurmuş Muhtaç, Güç
süz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlan
ması Hakkında 2022 sayılı Kanunun başlığından 
(muhtaç, güçsüz ve kimsesiz) ibarelerinin çıkartıl
ması ve aynı kanunun birinci ve 8 nci maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi. (2/487) (Plan Komis
yonuna) 

98. — C. Senatosu Konya Üyesi Erdoğan Bakkal-
başı'nın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
geçici 4 madde eklenmesi hakkında 2014 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi. (2/488) (Plan Komisyonuna) 

Tezkereler 

1. — Dördüncü 5 Yıllık (1978 - 1982) Kalkınma 
Planının 16 . 11 . 1962 tarih ve 77 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/213) (Plan Karma Komisyonuna) 
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2. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı mad
desi hükmü gereğince açık bulunan (7) üyelik için 
yapılacak seçime dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/214) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 nci mad
desi uyarınca açık bulunan Sayıştay Başkanlığı için 
yapılacak seçime dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/215) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Rapor 
1. — 1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) 

fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 

arkadaşının, hayati öneme sahip madenlerin kamu
laştırılması hakkında kanun teklifi. (2/489) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

2. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'm, Urfa İli 
Viranşehir İlçesine bağlı Ceylanpınar bucağının ilçe 
olması hakkında kanun teklifi. (2/490) (İçişleri Ko
misyonuna) 

3. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Erzurum-
luoğlu ile 4 arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat 
Kanununun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mecli
si : 2/361; C. Senatosu : 2/117) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 3; C. Senatosu S. Sayısı : 696 ve 696'ya 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 1 . 1978) (GÜNDEME) 

(Not : Dönem 4; M. Meclisi : 2/491; S. Sayısı : 
369, Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1976) 

Yazılı Soru 
1. — Samsun Milletvekili İlyas Kıhç'ın, 42 sayılı 

Kanuna göre Ordudan Emekli olanların özlük hak
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/166) 

No. : 14 

değiştirilen 116 ve 140 ncı maddelerinin değiştirilme
sine ve bir ek madde eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/491) (Plan ve İçişleri komisyonlarına) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışmanın, 
köy posta, telgraf, telefon tesisleri kanunu teklifi. 
(2/492) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan komisyonlarına) 

Tezkere 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci'm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/216) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

GELEN KÂĞITLAR 

24 . 1 . 1978 .. Sah 
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BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslin Görentaş 

DÎVAN ÜYELERÎ : îrfan Binay (Çanakkale), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarım yük* 
sek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

Görüşmelere geçmeden önce bor hatırlatmada bu
lunacağım : 

1. — Tunceli Milletvekili Hüseyin Erkanlı'nın, 
işkenceyle öldürülen bir lise öğrencisinin durumu hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebinde bulunan 
arkadaşlarıma söz yereceğim. 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Eşrefoğlu, 
Mili Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve nakiller 
hakkında gündem dışı söz istemiştir. Sayın Eşrefoğ
lu?.. Yok. 

Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Erkanîı, işken
ceyle öldürülen bir lise öğrencisinin durumu hakkın
da açıklamada bulunmak istemektedir. 

Buyurun Sayın Erkanîı. 

HÜSEYÎN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Başkan, 
kıymetli parlamenterler; Yüce Meclisinize, geçen Hü
kümet dönemlinde caniyane işlenen bir suçun failleri
nin ne şekilde taltif edildiklerini, suç ortaklarının kim
ler olduklarını açıklamaya çalışacağım. 

2 . 9 . 1977 tarihinde* Tunceli Ovacık doğumlu 
Pir Ahmet Solmaz ismindeki bir öğrenci, Elazığ'da 
evine doğru giderken polislerce yolda yakalanıp, Em
niyet Müdürlüğü Birinci Şuıbe kısmına götürülerek 
5 gün işkenceye tabi tutulmuştur. Bundan sonra adli-

Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimlerini 
yapamayan Sayıştay ve Meclis Hesaplanın İnceleme 
komisyonlarının bugün seçimlerini yapmaları için top
lantı yer ve saatlerini belirten davetiyeler sayın üyele
re gönderilmiştir. Komisyonlarımızın çalışmaya baş
layabilmesi için, sayın arkadaşlarımın toplanarak se
çimlerini tamamlamalarım önemle rica ederim.. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

yeye sevk edilen ve bu kadar işkence gören bu gen
cimiz Elazığ'da C. Savcısı Ahmet Mete'nin yardımıy
la tutuklanarak Elazığ Cezaevine gönderilmiştir. 

Elazığ Cezaevi Müdürü, cezaevine sevk edilen ki
şinin işkence gördüğünü müşahede eder ve Elazığ 
Devlet Hastanesine sevk eder. Elazığ Devlet Hasta
nesine sevk edilen Pir Ahmet Solmaz, orada, nöbetçi 
olmamasına rağmen Musa Duman tarafından muaye
ne edilir ve bu öğrencinin işkence görmediğini rapo
ruyla tespit eder ve bu işkence gören genç tekrar ce
zaevine gönderilir. Cezaevi Müdürü Adil Satmış, bu 
çocuğun ağır işkence gördüğünü müşahede eder, tek
rar Elazığ Devlet Hastanesine sevk eder ve bu sefer 
Vahdettin Ayık isminde bir doktor, bu kişinin işken
ce görmediğini, yalnız ufak tefek sıyrıklar olduğunu 
tespit eden bir rapor tanzim eder ve der k i : «Bu 
gencin hareketleri uydurmadır». 

Üçüncü sefer, tekrar, işkence gören bu genç Dev
let Hastanesine sevk edilir. Bu sefer, orada nöbetçi 
olan Vahdettin Ayık, bu gencin işkence görmediğini 
ve delilik emaresi gösterdiğini tespit eder. Demek ki, 
bu kadar işkence gören bu memleketin çocuğu, bir 
Türk vatandaşı cezaevi ile hastane arasında dolaşır; 
fakat ne yazık ki, orada görevli olan doktorlar ger-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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çek raporu vermez. Daha sonra Mustafa Pazarcıkh 
ismindeki adliye doktoru, bu gencin işkence gördüğü
nü tespit eder, hastaneye gönderir ve işkence gören 
bu genç 10 dakika sonra ölür. 

Bakın, bundan sonra ne oluyor? Tabiidir ki, Mu
sa Duman ismindeki doktor, bu ara, sahte rapor ver
diği için tutuklanır, iki gün Elazığ Cezaevinde kaldık
tan sonra Ankara Numune Hastanesine sevk edilir, 
Ankara Numune Hastanesinden adliyeye sevk edilir, 
Musa Duman tahliye edilir. 

Musa Duman tahliye edildikten sonra, bakınız o 
devrin iktidarı kendisini ne şekilde taltif eder: Tu
tarlar, Musa Duman'ı Elazığ Devlet Hastanesi Baş
tabibi olarak gönderirler. Düşünün ki, Türkiye'de bir 
Hükümet vardır, ortada bir olay, bir haksızlık var
dır; o Hükümet haksız olanı taltif eder ve Elazığ 
Devlet Hastanesine Baştabip olarak gönderir. Tabii 
bu arada, Sayın Sağlık Bakanı Cengiz Gökçek ve 
çok Sayın Adalet Bakam Necmettin Cevheri'nin de 
epeyce gayreti olur. 

Bakın mesele nedir? Şimdi bir adam, bir genç öl
dürülmüştür. Türkiye'de yasalar vardır; genci öldü
ren kişiler elini kolunu sallayarak dolaşır. Bir insan 
öldürülmüştür; ama suçlular yakalanmaz, MC Hü
kümeti döneminde adliyeye teslim edilmez. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Vakit geçmedi, ya
kalayın. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Bakın, ben 
size bir şey söyleyeyim: Türk Ceza Kanununda bu 
suçun cezası 450 nci maddedir: Taammüden adam 
öldürmek... Taammüden adam öldürmenin cezası 
idamdır. Şunu size açıkça ifade edeyim ki, yine Türk 
Ceza Kanununun 64/2 nci maddesine göre, başkala
rım cürüm ve kabahate azmettiren kişiler aynı ceza 
ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Sayın Erkanh, vaktiniz dolmak üze
redir. 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Şimdi, durum şöyle anlaşılıyor: Onlar, Devletin 
başında bulunanların, yani o gün Devletin başında 
bulunanların emrindedir. Yani onların amiri Devletin 
başında bulunan insanlardır. Polis onların emrinde 
ne suç işlemiş ise, bu Devleti idare edenler onu az
mettirmiştir. Yani, demek istiyorum ki, bu memle
kette Hükümet eden insanların, bir yerde Türk Ceza 
Kanununa göre mahkûm olması gerekir; ama şimdi
ye kadar maalesef bunlar yapılmamıştır. 

Benim yeni Hükümetten istirhamım şudur: Bu 
memlekette işkence yapanların - hangi Hükümet dev
rinde olursa olsun - cinayet işleyenlerin mutlaka ce
zasını görmesini gerektiğine inanırım. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 

2. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Ege 
ekici tütün piyasası hakkında gündem dışı konuşma
sı. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Yahya 
Uslu, Ege ekici tütün piyasası ile ilgili olarak gündem 
dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Uslu. Süreniz 5 dakikadır. 

YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi «saygı ile selamlı
yorum. 

1977 ürünü Ege ekici tütün piyasasının Şubat içe
risinde açılacağı yetkili Bakan tarafından açıklan
mış bulunmaktadır. Sayın Bakan, yanlış hatırlamı
yorsam eğer, aynı konu için Ocak sonu piyasamn açı
lacağım daha evvel ifade etmişlerdi. Buna bir şey de
miyoruz. Çünkü, yeni Bakanın rota sallantısı, mev
cudiyetinin hali tabiisinde vardır, onun için bir şey 
söylemiyoruz. 

Böylece* bu yıl da üretici, ahn terinin değerini 16 
ay sonra elde etmeye mahkûm edilmiş bulunmakta
dır. Çilekeş tütün ekicisi buna tahammül etmeye şim
diden hazırdır. Ancak Hükümetin, fiyat politikasında 
üreticiyi mağdur etmeyecek bir yol takip etmesi za
rureti vardır ve üretici buna inanmak istemektedir. 

Geçen yıl ile bu yıl arasında maliyetlerde % 25 -
30 bir fark vardır. Ayrıca, üretimde geçen yıla na
zaran bu yıl 60 bin ton kadar eksiklik de vardır. Ege' 
de 1976 ürünü tütün rekoltesi 200 bin ton civarında 
idi. 1977'de ise üretilen tütün miktarı 140 bin ton ci
varında gerçekleşmektedir. Verimdeki bu eksiklik na-
müsait şartlar altında gerçekleşmiş, böylece maliyetlere 
menfi yönde tesir etmiştir. 

Ege, birinci kalitede tütün yetiştiren bir bölge-
mizdir. Kapasite bakımından da en çok ürün veren 
bir bölgedir. İhraç edilen tütünlerin % 90'ı Ege ürü
nünden olup, aynı zamanda % 75'i de A grade de
ğerdedir. Ege'de üretici kesafeti 300 küsur bin, hatta 
giderek 400 bine yaklaşan bir kişiye hitap etmekte
dir. Tarım ürünleri ihracatımızda tütün ikinci, üçün
cü sırayı, bazan da birinci sırayı işgal etmektedir ve 
ihracatta % 23 gibi bir rakamı tütün teşkil etmekte
dir. 



M. Meclisi B : 96 24 . 1 , 1978 O : 1 

Sayın milletvekilleri, size uzun doküman verip 
huzurlarınızı işgal etmek istemiyorum. Bu yıl Ege 
tütün ürünü kalite bakımından en iyi yılını yaşamak
ta, ona rağmen rekolte de % 35 eksik gerçekleşmek
tedir. Depolama zorunluklan da yoktur, yani Ege'de 
tütün için uydurulacak mazeret beyanları geçersiz
dir, Hükümete peşinen bildirmek isterim. 

Geçen yıl, eski Hükümetin fiyat politikasından 
üretici fevkalade memnun kalmıştır. Bu yıl da, yeni 
Hükümetin üreticiyi, artan maliyetler muvacehesin
de mağdur etmemesini diliyoruz. 

Geçen yıl Ege'de tütün başfiyatı 50 Türk Lirası, 
ortalama fiyat 42 - 47 olarak gerçekleşmiştir. 1977 
ürünü tütün başfiyatı, artan maliyetler muvacehesin
de 65 Türk Lirası, ortalama fiyat 55 Türk Lirası, ta
ban fiyatın da 32,5 Türk Lirası olması lazımdır ki, 
üretici kendini kurtarabilsin. 

Değerli milletvekilleri, mahalli seçimlerde, şimdi 
iktidar üyeleri olan CHP milletvekili arkadaşlarımız, 
bölgemizde araştırma yapmışlar ve maliyetlerin 61 
lira 80 kuruş olduğunu tespit, yani onların diliyle sap
tamışlardı ve bunu da propaganda vesilesi ettiler. 
Şimdi çeşme ellerindedir, muslukları bırakıp zürrayı 
kana kana iktidar sularından içilmeleri lazım gelmek
tedir. İşte binekler, işte otlar; ekicinin karşısında duran 
fiyat tabyasını indirsinler, bu maliyet karşısında 75 
Türk Lirası fiyat verdirerek kadirşinaslıklarını ve de 
propagandalarının gereğini yapsınlar diyorum. 

Üreticiden, ekiciden, çapacıdan yana olduğunu 
her vesile ile söyleyen bugünkü iktidar eğer tütün 
üreticisinin yüzünü güldürmek istiyorsa, kendi üyele
rinin tespitlerine göre 61 lira 80 kuruş olan maliyet 
fiyatı üzerinden üretici kârım da koyup fiyat tespiti
ni yapmaları gerekir. O açıdan Hükümetten ve ilgili 
Bakandan, büyük zorluklarla elde ettiği tütün ürü
nünü zürranın elinden, ahnterinin karşılığım vererek 
almalarım istiyoruz. 

Tütün, tarım ürünleri içinde üretilmesi en zor olan 
bir üründür. O itibarla, çilesini çekmeyen bilmez, 
Hükümete ve ilgili Sayın Bakana, üreticinin dilekle
rini bu kürsüden iletmeyi kendime bir borç bildim ve 
üreticinin malının değeri ile alınması hususunda sıra
ladığımız fiyatlardan daha aşağıya fiyat verilecek 
olursa, üreticinin göz yaşının dinmeyeceğini hatırlat
mak isterim. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP şuralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uslu. 

3. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun, 
Ankara Numune Hastanesinde bir hastanın dövülme
si sonucu meydana gelen olay hakkında gündem dışı 
konuşması ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete 
Tan'ın cevabı, 

BAŞKAN — Bir sayın üyeye daha gündem dışı 
söz vereceğinu 

Kocaeli Milletvekili Sayın Adem Ali Sarıoğlu, 
Ankara Numune Hastanesinde bir hastanın dövülme
si karşısında meydana gelen hadise hakkında gündem 
dışı söz talep etmişle'rdir. 

Sayın Sarıoğlu, süreniz beş dakikadır; buyurunuz 
efendim. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş-
kan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; 22 . 1 . 1978 ya
ni, geçtiğimiz Pazar günü, Ankara Numune Hastane
sinde elim; elim olduğu kadar vahim ve insanlık dışı 
bir olayı huzurlarınıza arz etmek için çıkmış bulunu
yorum. 

22 . 1 . 1978 günü, Ankara'da meydana gelen bir 
trafik kazası sonunda acil servise kaldırılan Yakup 
Gürkan isimli arkadaşımız, hariciye doktorları tara
fından, acilen kafa grafiğinin çekilmesi için röntgen 
servisine havale edilmiştir. Arkadaşımız, röntgen ser
visine gider ve orada bir buçuk saat bekler. Acı için
de kıvranan bu vatandaşımız, yurttaşımız acısının 
ıstırabı ile zar zor röntgen servisine gider; «Kardeşim, 
neden rötgenimi çekmiyorsunuz; içeride hasta yok, 
dışarda da hasta yok» deyince, «Ulan çık dışan...» 
ve küfürünü yer; «Sizinle mi uğraşacağız» derler. 

Bu yurttaşımız bir müddet daha bekler ve tekrar 
hastanenin teknisyenine gider; gider ama, ıstırap 
içindeki o hasta, oradaki görevli memur tarafından 
iki tokat yer, dışarı atılır ve bu yurttaşımızın kafası 
duvara çarpar. Trafik kazasının üzerine bir ikinci 
insanlık kazasını da yer aziz milletvekilleri. 

Baygınlığından kurtulan hasta beni evimde ara
dı. Telefonu- alır almaz, acil servise gittim. Nöbetçi 
şefini, başhemşireyi bulamamam üzerine bir millet
vekili olarak hadisenin yerine gittik; teknisyenden 
rica ettik. - Bu hadise vatandaş olarak oluyor - «Ar
kadaşım, bak içeride hasta yok; sırada da hasta yok; 
bu hasta ıstırap içinde, neden röntgenini çekmiyorsu
nuz?» dediğimiz zaman, arkadaşın bana verdiği cevap 
şu oldu : «Ulan çık dışarı be, sizinle mi uğraşacağız, 
çık dışan.» 

«Bak kardeşim, ben sana milletvekili olduğumu 
söylemedim, vatandaş olarak, başka bir vatandaşın 
hakkını aramak için geldim» dememe rağmen, tabir 
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budur aziz arkadaşlarım. Sayın milletvekilleri, tabir 
budur. 

Bir siyasi parti ile ilgili polemik konusu da değil
dir, burada hadisenin vahametini arz etmek için çık
tım. «Eeeh be, ne yapalım milletvekili olmuşsanız ya
ni, nedir sizden çektiğimiz» tabirini kullanınca, bir 
milletvekili olarak, bu Parlamentonun bir üyesi ola
rak, milletvekiline yapılan saldırıya, insanın yapaca
ğı saldırı olarak cevap verdim ve gereğini yaptım1. 
(CHP sıralarından, «Bravo, iyi yapmışsın» sesleri) 

Bravo olacak hadise değildir bu; biraz sonra söy
leyeceklerimi iyi takip ederseniz, bravo olup olmadı
ğını anlarız hepimiz. 

Ve 5 - 6 kişi daha üzerimize saldırdığı zaman nef
simizi müdafaa etmek mecburiyetinde kaldık. Hadi
se büyüdü, çok büyüdü, ekip geldi şu oldu, bu oldu... 

Muhterem arkadaşlarım, her ne olacaksa, o ara 
bir suflörün benim Adalet Partili milletvekili olduğu
mu o teknisyene söylemesi üzerine, teknisyenin ekibi
ni toplayarak bana saldırması, bugün Parlamentonun 
şeref ve haysiyetine saldırı olarak telakki ediliyor. 

HASAN VAMIK TEKlN (Giresun) — Sen bu 
kafa ile daha çok yuha ile karşılaşırsın. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, esasında bu olay, Sayın Ecevit Hükü
metinin Türkiye'de uyguladığı, hastanelerde hastayı 
dövdürtme metodunun başka bir biçimi değildir. 
(CHP sıralarından, «Tuu Allah cezam versin» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Konu dışına çıkmayın Sayın Sarı-
oğlu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bu metot şudur : Bu metot «öl kurtul» 
metodundan başka bir şey değildir, «ver kurtul..» 
Son siyasi hayatta bundan çok gördük. (CHP sırala
rından, gürültüler) İktüdara geldiğinizden bugüne ka
dar 52 yurttaşımızın... 

BAŞKAN — Sayın hatip, tahrik edici kelimeler 
sarf etmeyin lütfen. 

ADEM ALt SARIOĞLU (Devamla) — ... bir çok 
siyasi olaylarla toprağa gömüldüğü siyasi ortamda, 
Türkiye'nin bundan sonra sathında hangi olaylarla, 
hangi vatandaşların ailelerinin, çoluk ve çocuklarının 
ıstırap duyacaklarını, ıstırap içinde kıvranacaklarını, 
namuslu vicdanlı olarak üzüntüyle, kuşkuyla takip 
etmeye devam ediyoruz. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzeredir, lütfen 
toparlayın sözünüzü. 
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NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çanları) — Ben 
oradaydım, memurlara tabanca çektin. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Muhale
fette iken her ölüye ağıt yazanlar, arıyoruz biz gö
zümüzle sizleri. (CHP sıralarından gürültüler) Yaşlı 
analara demagoji yapanları arıyoruz biz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tabanca 
çekmesin memurlara. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Gensoru
da Sayın Uysal şunu söyledi : «Avrupa'da; İtalya'da, 
İspanya'da bir kişi öldüğü zaman hükümetler devri
liyor» dedi, unutmadığınızı umuyorum. 

BAŞKAN — Konuşmanızı lütfen toparlayın sa
yın hatip. Süreniz bittL 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Anarşi
nin arkasında, sayın milletvekilleri, Devlet yıkmaya 
yönelik komünizmi tehlike saymadığınız müddetçe, 
demagojileriniz de ne sizi ne de size payanda olanları 
kurtaramayacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sağlık Bakam, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Nerden çıktı bu 
Bakan yahu? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Sen nerden çıktıysan^ biz 
de oradan. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın Başkan, burada mühim bir mevzuya cevap 
vermek üzere bulunuyorum. Karşılıklı sataşmalarla 
bu değerli mevzuyu yozlaştırmaya gidecek olan ar
kadaşlara... (AP sıralarından gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ne çabuk intibak 
ettin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Siz bize intibak ettiniz de biz 
size edemeyecek miyiz yani? (CHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, hadise 22 . 1 . 1978 Pazar 
günü cereyan etmiştir. Zannederim öğle vakitleri ol
muş, bendeniz aynı gün saat 4.30'da hadiseyi haber 
aldım; Sayın Sarıoğlu'ııu evinden iki kere aradım. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sana ce
vap vermez benim evim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 



M. Meclisi B : 96 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME- i 
TE TAN (Devamla) — Biz arayalım da siz cevap 
vermeyin efendim. Telefon medeni bir vasıtadır. I 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Verme
yin. iki ay evvel böyle konuşmuyordunuz benimle, 
bazı hususları. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Ben oradaydım ama, o benim 
yanımda değildi o zaman. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, oradan cevap verme
yin lütfen; konuşmanıza devanı edin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, saat 
4'te bendenizin malumatı oldu ve derhal 2 müfet
tişle olaya el koydum. 

Yalnız, şunu da antrparantez anlatmak istiyorum: ı 
Hastane Başhekimi Sayın Celal Tümer gelmiş, Sayın I 
Sarıoğlu onunla görüşmüşler ve görüştükten sonra da 
- Başhekim Beyin bana aktardığına göre s kendisi ga
yet memnun ayrılmış oradan. Başhekim Bey öyle di
yor. Demiş kî, kendisine: «Tabii, bende de biraz ka
bahat var; ama duygularıma...» 

ADEM ÂTJ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yalan söy
lüyorsun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Başhekim söylüyor efendim, I 
ben değil. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Başhekim
le onları görüşmedik. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Burada zabıt var. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Bakan ola
rak yanlış haber alıyorsunuz. I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Hayır efendim; bana yanlış 
söylemişse, ben kendisi hakkında da... 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetle dinleyin. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Devamla) — Bana yanlış aktarmışsa, siz 
söylersiniz, kendisi hakkında da ayrıca takibata geçe- I 
riz bana niye yanlış söylüyor diye... (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Ta
banca çekti tabanca. 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sen de yüz olsa 
orada konuşmazsın. ] 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Eh, siz bir hatibe laf atmak 
yüzünü kendinizde buluyorsunuz da, ben burada niye 
konuşmak lüzumunu hissetmeyeyim. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — (7 — 0) devam 
ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, konuş
ması tamamlansın. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Biz 40 kişiyiz, biliriz birbiri
mizi; öyle demeyin bana. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ben hastanemde bulunan 
2 tane teknisyenin yapmış olduğu bu hareketi bir mü
esseseye ve onu idare eden bir Bakanlığa teşmil et
menin lüzumsuzluğu üzerinde de biraz duracağım. 

Şimdi, sayın milletvekilimiz hastaneye geldiği za
man hastaya o teknisyenler tarafından yapılan mua
meleler, tamamen doğrudur. Teknisyenler, hakikaten 
bir hastaya yapılmaması gereken tasarruflarda ve ha
karetlerde bulunmuşlardır; bu olabilir, her yerde ola
bilir. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Hastanede de 
olacak mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Hastanede de olabilir efen
dim; niye olmasın? 

Ancak, kendilerine söylendikten sonra, kendileri o 
hastanenin başhekimi, nöbetçi şefi varken, gidip de 
tabii bu teknisyenlerle muhatap olunca, böyle bir mü
essif hadise doğmuştur. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Gerçekleri 
iyi dinlediniz mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Çok iyi dinledim efendim, 
çok iyi dinledim ve siz daha orada iken, ben tahki
katı başlatmıştım. 

Efendim, kendilerinin vuruşmaları veyahut dövüş
meleri için bir şey diyemeyeceğim; onu ayrıca tetkik 
ettiriyorum. Ancak, Yüce Meclisinize şunu bilhassa 
arz ve ifade etmek isterim ki, bu teknisyenlerden bir 
tanesi hemen işten uzaklaştırılmış, diğeri ise tayin edil
miştir başka bir üniteye. Ayrıca, kendileri bu idari 
tedbirlerimiz haricinde, adliye makamlarına da müra
caat edip dövüldüğünü falan söyleyip bir şikâyette 
bulunurlarsa, hukuki açıdan da gerekli muamele der
hal yapılacak ve müfettişlerimiz mahkemeye verecek
lerdir. Onun için kendilerini aratıyorum; «Bir şika
yetleri var mı bunlar hakkında?» diye; bir kanuni 
gereği yerine getiriyorum. 



M. Meclisi B : 96 24 . 1 . 1978 0 : 1 

Yalnız bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Bir hekim parlamenter olarak, hekimlerin bulundu
ğu sağlık hizmeti üretilen bir müessesede, falan kişi
nin, ffılan kişinin; «su, siyasi bir doktrine sahiptir» di
ye adam dövdürdüğü iddiasının da karşısındayım. 
Eğer böyle ohnuş olsaydı, bundan evvelki Hükümet 
zamanında Sayın Ağrı Milletvekili Mikâil Aydemir'e 
de ayna muamele yapılmazdı. Biliyorsunuz kendisi de, 
orada doktorlarla bir münakaşaya girişmiş ve yum
ruklaşma olmuştur. Demek kî, hükümet değişikliğiyle 
bunun ilgisi yoktur. Orada birkaç tane, memuriyet 
veya hekimlik suretiyle tıp ordusunda çalışan haddini 
bilmez kişilerle yapılmış olan münakaşaları siyasal 
bir şekle dökmenin de esasen iyi olmayacağı kanı
sındayım. 

Durumu arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(CHP sıralarından «Bravo»* sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

/. — C. Senatosundan geri dönen ve M. Meclisi 
Genel Kurulunca benimsenmeyen bazı kanun tasarı 
ve tekliflerini görüşecek karma komisyonların siyasi 
parti grupları kuvvet oranlarında meydana gelen de
ğişiklik nedeniyle üye adetlerinin yeni durumuna dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/219) 

BAŞKAN — 4 ncü Yasama Döneminde, Anaya
sanın 92 nci, İçtüzüğün 24 ncü maddesine göre kuru
lan karma komisyonlarla ilgili bir Başkanlık tezkere
si vardır; okutup onayınıza sunacağım : 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Geçen dönemde; Meclisimizce kabul edilen bazı 

tasan ve teklif metinlerinde Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca yapılan değişiklik Genel Kurulu
muzca benimsenmediğinden Anayasanın 92 nci, İçtü
züğün 24 ncü maddesi uyarınca Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisinden eşit sayıda üyeden kurulan 
karma komisyonların üye adetleri, kuvvet oranların
daki değişiklik gereği yeniden saptanmıştır. 

Buna göre; 
1. 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununda bazı deği

şiklikler yapılması hakkında 2/44 esas numaralı ka
nun teklifi için Genel Kurulun 9 . 11. 1976 tarihli 
5 nci Birleşiminde, 9 Cumhuriyet Senatosundan, 9 
Millet Meclisinden olmak üzere 18 üyeden kurulan 
Karma Komisyon ile, 

20 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne tutumu hakkında efendim? 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Tutu

munuz hakkında. 
BAŞKAN — Gündem dışı söz verdini, bu İçtü

züğün verdiği bir yetki. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankın) — Mü

saade ederseniz arz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Lüzumu yok efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Çok 

kısa olarak arz edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İçtüzükte tutuma ait bir hüküm yok

tur sayın milletvekili; onun için hiç lüzumu yoktur, 
söz vermeyeceğim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankın) — İçtü
zükte var efendim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

1/140 esas numaralı kanun tasansı için Genel Kuru
lun 29 . 1 . 1976 tarihli 47 nci Birleşiminde 8 Cum
huriyet Senatosundan, 8 Millet Meclisinden olmak 
üzere 16 üyeden kurulan karma komisyonun ve, 

3. Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Ka
nununda bazı değişiklikler yapılmasına dair 2/4 esas 
numaralı kanun teklifi için Genel Kurulun 7 . 5 . 1 9 7 4 
tarihli 71 nci Birleşiminde 8 Cumhuriyet Senatosun
dan, 8 Millet Meclisinden olmak üzere 16 üyeden ku
rulan karma komisyonun, 

11 Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve 11 Milletvekili 
olmak üzere 22'şer üyeden kurulmasını Genel Kuru
lun onayına sunuyorum. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/217) 

BAjŞKAN — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi vardır, ayrı ayn 
okutup onayınıza sunacağım : 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hiza
larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Başkanlık Divanının 24 . 1 , 1978 tarihli, toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Ankara Milletvekili İhsan Karaçam 15 gün has
talığı nedeniyle 23 , 1 . 1978 tarihinden itibaren, 

Zonguldak Milletveiîdli Burhan Karaçelik 45 gün 
hastalığı nedeniyle 17 . 1 . 1978 tarihinden itibaren, 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan 20 gün maze
reti nedeniyle 21 . 1 . 1978 tarihinden itibaren^ 

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğhı 
32 gün mazereti nedeniyle 18 . 1 . 1978 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı okutup onayınıza 
sunacağım : 

«Ankara Milletvekilli İhsan Karaçam 15 gün has
talığı nedeniyle 23 . 1 . 1978 tarihinden itibaren». 

BAŞKAN -— Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Zonguldak Milletvekili Burhan Karaçelik 45 gün 
hastahğı nedenliyle 17 , 1 . 1978 tarihinden itibaren». 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden^ 
leı*... Etmeyenler... Kabul edıilmaştir. 

«Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan 20 gün ma
zereti nedeniyle 21 . 1 . 1978 tarihinden itibaren». 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuoyrum: Kabul eden
le.'... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğhı 
32 gün mazereti nedeniyle 18 . 1 . 1978 tarihinden iti
baren». 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
İei... Etmeyenler... Kabul edihniştilr. 

3. — Bir toplantı yılında iki ay izin alan Zongul
dak Milletvekili Burhan Karaçelik'e ödeneğinin veri
lebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/218) 

BAŞKAN — Zonguldak MilletveKM Sayın Bur
han Karaçelik'e ödeneğinin verilebilmesi halikında 
Başkanlık tezkeresi vardır, okutup oylarınıza suna
cağım : 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yıfcnda aralıksız 

iki ay izin akın Zonguldak Milletvekili Burhan Kara
çelik'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
le?... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1: — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesinde 
boşalan asıl ve yedek üyeliklere siyasi parti grupların
ca gösterilen adaylara dair liste. (5/1) 

BAŞKAN — Bir diğer Başkanlık tezkeresi vardır; 
okutup, bilgilerinize sunacağım': 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Konseyi Parlamento Assamıblesi Statüsü

nün 25 ve 26 neı ve Yasama Meclislerinin Dış Mü
nasebetlerimin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı 
Yasanın 1599 sayılı Yasa ile değişik 1 nci maddesi 
hükümleri uyarınca, sözü edilen kuruluşta, 5 Haziran 
1977 tarihinde yapılmış olan milletvekilleri gene! ve 
Cumhuriyet Senatosu üyeliği üçte bir yenileme se
çimleri dolayısıyla inhilal etmiş yerlerin doldurulması 
için siyasi parti gruplarınca aday olarak gösterilen 
asıl ve yedek üyeler : 

Asıl Üyeler : 
Sayın Temel Karamollaoğhı (MSP Sivas Milletve

kili), 
Sayın Agâh Oktay Güner (MHP Konya Milletve

kili), 
Sayın Muammer Aksoy (CHP İstanbul Milletve

kili). 

Yedek Üyeler : 

Saym Hasan Aksay (MSP Adana Milletvekili), 
Sayın İhsan Kabadayı (MHP Konya Milletvekilli), 
Sayın Kemal Kaçar (AP İstanbul Milletvekilli). 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Milli Sa
vunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/31) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa tezkereleri 
vardır; ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım :. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Milli Savunma Komisyonun

dan istifa ettim. 
Gereğini bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

18 . 1 . 1978 
Adana Milletvekili 

Hasan Aksay 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemal Yüksek-
li'nin, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi. (4/32) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sanayi ve Teknoloji Ticaret 

Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. 
Saygılarımla. 

18 . 1 . 1978 
Nevşehir Milletvekilli 

Yaşar Kemal Yükseldi 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. . 

6. — Konya Milletvekili M. Yücel Akıncı'nın, Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/33) 

Mille* Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonundan, Plan Komisyonuna üye se
çildiğimden çekiliyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Konya Milletvekili 

M. Yücel Akıncı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Sağ

lık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi. (4/34) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal İşler Komis

yonundan, Plan Komisyonuna üye seçildiğimden çe
kiliyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Balıkesir Milletvekili 

Necati Cebe 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/35) 

M ü M Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Tarım, Orman ve Köy İşleri 

Komisyonundan, Plan Komisyonuna üye seçildiğim
den çekiliyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Sivas Milletvekilli 

Azimet Köylüoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi. (4/36) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal İşler Komis

yonundan, Plan Komisyonuna üye seçildiğimden çe
kiliyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

Sabri Tığlı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. — Bolu Milletvekili Halûk Kar ab ör klu nün, 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/37) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Taran, Orman ve Köy İşleri 

Komisyonundan, Plan Komisyonuna üye seçildiğim* 
den çekiliyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Bolu Milletvekili 

Halûk Karabörklü 
BA|ŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Rize Milletvekili Sami Kumbasarın, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/38) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Kamu İktisadi Karma Komis

yonundan istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
(2/435) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi. (4/41) 

BAŞKAN — Bir geri alma tezkeresi vardır; oku
tup bilgilerinize sunacağım : 

Millet. Meclisi Başkanlığına 
2/435 esas nolu ile vermiş olduğum, sağlık per-

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Milli Savunma Komisyonunda açık 
bulunan üyelik için, Milli Selamel Partisi Grupunca 
İstanbul Milletvekili Saym Fehmi Cumalıoğlu aday 
gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan üyelik için, 
. Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca, Kahramanmaraş 
Milletvekili Saym Hüseyin Doğan aday olarak gös
terilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyelik için, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca, Malatya Millet
vekili Sayın Mustafa Şentürk aday gösterilmiştir, oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Milli Savunma Komisyonunda açık bulunan üye
lik için, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca, İstanbul 
Milletvekili Sayın Ertuğrul Yoîsal aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulu
nan üyelikler için, Cumhuriyet Halk Partisi Grupun
ca, Antalya Milletvekili Sayın Ömer Buyrukçu, Tun
celi Milltevekili Sayın Ali Haydar Veziroğlu aday 
gösterilmiştir. 

/ . — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 9 arkadaşının, yeni kurulan bakanlıklar konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/3) 

soneîlnin tam süre çalışma esaslarına dair kanun tek
lifimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açık bulunan üyelik için, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunca, Ankara Milletvekili Saym Alişan Canpo-
lat aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunda açık 
bulunan üyelikler için Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
nunca, Niğde Milletvekili Saym Burhan Ecemiş ve 
Urfa Milletvekili Sayın Sabri Kılıç aday gösterilmiş
tir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
da açık bulunan üyelikler için, Cumhuriyet Ha!k 
Partisi Grupunca, Balıkesir Milletvekili Sayın Nuri 
Bozyel ve Kırklareli Milletvekili Sayın Gündüz Onat 
aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuvonım : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonunda açık bu*uw«n b«r 
hazımsız üyelik için, bu ana kadar Başkanlığımıza 
bir müracaat olmamıştır. Bu üyelik iç;n aday olmak 
isteyen saym bağımsız üye var mı?.. Yok. 

Başkanlığa bir yazı ile müracaat etmelerini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Gündemimizin oylaması yapılacak 
işler bölümünde yer alan (8/3) esas numaralı, İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 9 arkadaşı
nın, yenü kurulan bakanlıklar konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 

V. — SEÇİMLER 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi üzerindeki görüşmeler geçen birleşim
de tamamlanmış, oylaması kalmıştı. 

Şimdi Genel Görüşme açılması hususunu oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... (CHP sıralarından 
«Zili çalın» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Zili çalın 
efendim. 

BAŞKAN — Çalınıyor efendim. 
Kabul edenler... 
Efendim, Başkanlıkça tereddüt hâsıl olmuştur. 

Onun için tekrar rica edeceğim, yeniden sayacağız. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, ayağa kalkılsın efendim. (CHP sıralarından 
«Ayağa kalksınlar» sesleri) 

BAŞKAN — Sıralar muntazam olursa bizim için 
saymak daha kolay olur. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

2. — Eskişehir Milletvekili İsmail Özen ve 10 ar
kadaşının, Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve 
verim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Milkt Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması bölümünde yer alan 10/16 esas 
numaralı, Eskişehir Milletvekili İsmail Özen ve 10 
arkadaşının Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve 
verim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırmasına ilişkin önergesi üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Bu konuda Hükümeti temsil edecek 
üye var mı acaba?.. Yok. Bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hükümet ayağıy
la da burada bacağıyla da; yalnız oylamada parmak 
kaldırmak için hükümet olunmaz. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet konuyu görüş
mek isterse işaret verir. İşaret vermediğine göre yok 
sayacağız. O bolumdan, bir defo ertelenir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu denetimden kaç
mak demektir. 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mında yer almış bulunan 1803 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, 
İçtüzüğümüzün 50 nci maddesinin son fıkrası gereği, 
görüşüleceği geçen birleşim sonunda Genel Kurula 
bildirilmemiş olduğundan, bu teklifin görüşülmesi ya
rınki birleşimde mümkün olabilecektir. 

«Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Erkanh'nm 
konuşmasında Bakanlık dönemindeki bir tayin olayı 
ile şahsıma sataşmış bulunduğundan söz isliyorum» 
diye bir talebiniz var Sayın Cengiz Gökçek, Başkan
lıkça böyle bir sataşma tespit edilmemiştir. Onun 
için... (AP ve MHP sıralarından «vardı» sesleri) 

CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Şahsıma sa
taşma olmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, isim zikrederek Bakanlığı
nız zamanında olan bir olay belirtilmiştir; şahsınızı 
hedef alarak değildir. (MHP sıralarında!» gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Şahsı adına isti
yor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şahsına sataşma olursa, 
Başkanlığın bunu tespit etmesi gerekir. Başkanlıkça 
böyle bir tespit yapılmamıştır ama direniyorsamz, İç
tüzük hükümlerine göre oya sunacağım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Grup adına biz 
direniyoruz efendim, şahsı adına sataşılmış tır. Burada 
bir bakam kendi hakkım savunamazsa, nerede savu
nacak. Müsaade edin efendim. 

BAŞKAN — Hayır, savunma hakkı eîbetteki 
muhteremdir, muhakkak vereceğiz; fakat Başkanlık
ça böyle bir şey tespit edilmediği için... 

CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Yanlış bilgi
lere dayanarak itham edilmiş oluyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Yanlışlığı düzeltmek için buyurun, 
size söz veriyorum. Yalnız konu dışına çıkılmamasını 
rica edeceğim. 

CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Tunceli Milletvekili arkadaşım, benim dönemim
de bir tayin meselesi ile yalan bilgilere dayanarak, 
yanlış malumat vermiştir. Şöyleki : Bir defa Elazığ 
Devlet Hastanesinin Başhekimini görevden aldığımı 
iddia etmiştir. Tamamen yalandır, geldiğim aiîdan 
bugüne kadar aynı Başhekim Nafiz Dağdeviren hâîâ 
görevinde durmaktadır. 

İkincisi : Operatör Doktor Musa Dunıan'ı oraya 
başhekim olarak tayin ettiğim iddia edilmiştir. Böyle 
bir tayin varit değildir, olmamıştır; bu da yanlış ve 
yalandır. 
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Üçüncü bir konu : Bir şalısın muayenesinden son
ra nivniciı ajtiaoıuue OMUuguuu buuuan uosayı op^ratu* 
ly^.vıuı ıv&uaa JLcıtiiiUıi ıtusvıvilauU ttiliKmaî açımıgnu 

inuic eiiıiışıcıuu'. isu tıa yaıiuş bingiye uayaâiuıatua-
aw. ivıuayeııeüea iıapısnaııeye gonueiilüjgünıien taam 
8 gün soiiıa bu insan veıat etnnşur. isunun da ger-
çcKie ııgısı yoıuur. iiaidı ki, yapman otopsi raporun
da, oıtun sebebi oıarak boyunda buıunaıı bir damarnı 
darp sebebiyle çaüamğı; bu gibi olaylardan doıa^ı 
da ancak bir gün yaşayabileceği tespit edilmiş OÎUU-
ğunılan, mahkeme bu doktor Musa Uuman hakkuıuu 
beraai karan vermiştir. Kaldı ki, bu doktor, düşüne*. 
sistemi bakiiıiEiıdaın da değerii arkadaşımızın parti
sine mensup bir arkadaşımızdır. 

İSMET ATALAY (Kars) — Nereden biliyorsu
nuz? 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Biz bir haksız
lığa meydan vermemek için tahkikatın sonucunu al
dık. İdari tahkikatı derinleştirdik. Mahkemenin bera
at kararı üzerine, tekrar ayrıldığı görevine iade ettik. 

Durum bundan ibarettir. Saygıyla arz ederisin 
(MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş

kan müsaade bııyurulursa, sataşma yapan sabık ba
kan benim yaîan söylediğimi iddia ediyorlar... 

BAŞKAN — Müsaadenizle artık... 
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Ben müspet 

belgelerle ifade ediyorum. 
BAŞKAN — Şimdilik söz veremeyeceğim Sayın 

Erkanlı. 
ETEM EKEN (Çorum) — Ama Sayın Başkan, 

«yalan» diye itham etti. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi karşılıklı bu konuş

malarla bu müzakerelere devam edersek, bunun so
nu gelmez. Devamlı karşılıklı konuşmalar olmaz. 
(CHP şualarından gürültüler) 

Efendim, ayrıldığına dair hususun yanlış olduğu
nu ifade ettiler. Başka bir şey... 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş
kan, nıüsaade buyurursanız, şurada arkadaşımız ko
nuştuğu zaman hadiseden bihaber olduğunu kemdi 
haliyle ifade etti. Benim elimde rapor vardır, raporlar 

vardır; 3 doktorun otopsi raporu vardır, bunu getirip 
takdim edeyim zaüalinize. Beni yalancılıkla itham 
edemez. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — Evet, 
-sYalan söyledi» dedi. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak ben sataşma gör
medim, onun için bunun üzerinde fazla İsrar etmeyin 
layın Erkanlı. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — «Ya-
lan» kelimesi sataşma değil midir? 

BAŞKAN — Şimdi, bu gündem dışı konuşma
lar... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — Bir 
"nsana «yalancı» denirse konuşma hakkı verilmez 
-TSİ? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Gündem dışı konuşmalar doğrudan doğruya Baş

kanın yetkisi dahilinde oîan bir husustur. Yalnız, 
irup konuşmacıları bir yasama döneminde devamlı 
ınlar konuştuğu için, sayın milletvekillerine fırsat 
buldukça bu hususta biraz biraz müsamahakâr dav
ranıyorum ve bütün gündem dsşı söz istev^n ^ k a 
laslara söz vermek prensibini daha çok benimsedim. 
"akat bunu bu şekilde uzatırsak, o zaman gündem 

dışı müessesesini de zedelemiş olacağız; o zaman gün
dem dışı söz vermeyeceğim, bu bakımdan da iyi ol
maz kanısındayım. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — Sayın 
Erkanlı, bunu size bağışlasın mı? 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, zabıt
lara «yalan» diye geçti. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Efendim, 
şahsınıza saygım olduğu için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 

Gündemimizde başkaca da bir konu bulunmadı
ğından, 19 . 1 . 1978 tarihli 95 nci Birleşimde görü
şülmesi kararlaştırılan Genel Görüşmelerin yapılma
sı ve gündemimizdeki araştırma önergesiyle biraz ev
vel ifade ettiğim kanun teklifinin görüşülmesi içim, 
25 . 1 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.27 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/, __ istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, çay 
üreticilerinin paralarının ödenmediği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mata
racı'nın yazılı cevabı. (7/26) 

10 . 7 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet 
buyrulmasım rica ederim. Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

1. Özellikle Rize ve çevresinde çay üreticilerinin 
parasının ödenmediği ifade edilmektedir. Bu husus 
doğru mudur? 

2. Doğru ise, para ödenmemesinin sebepleri ne
lerdir? 

3. Çay üreticilerinin toplama işini «Makasla» yap
ması yolunda resmi bir teşebbüsünüz oldu mu? Oldu 
ise bu durumun çay üreticilerini müşkül durumda bı
raktığı ve özellikle işçiler arasında büyük bir problem 
doğurduğunu biliyor musunuz? 

4. Çay alımları sırasında meydana gelen iz
dihamların önlenmesi konusunda ne gibi tedbirler al
mayı düşünmektesiniz? 

TC 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 23 . 1 . 1978 

Çay İşleri Müdürlüğü 
800/731 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2.12.1977 tarih ve 7/26-231/01091 sayılı ya
zınız. 

tlgi yazınız ekinden alınan Sayın İstanbul Millet
vekili Turan Koçal'ın 10.7.1977 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı iki nüsha olarak ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Tuncay Mataracı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Sayın İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın 
10.7.1977 tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Rize ve çevresinde çay üreticilerinin parası
nın zamanında ödenmediği doğrudur. 

Finansman kaynakları bulundukça ödemeler ger
çekleştirilmekte olup üreticilerin alacağının 3/4'ü 
idenmiştir. 1/4'nün ödenmesi için girişimlerimiz müs
pet olarak devam etmektedir. 

2. Üreticilere paranın zamanında ödenmemesinin 
lebebi finansman kaynaklarının kısıtlı olmasından ile-
n gelmektedir. 

3. Çay hasadının makasla yapılması için herhan
gi bir girişim yapılmamıştır. 21 . 5 . 1975 tarih ve 
7/13366 sayılı Kararname esasları içerisinde çay kam
panyası devam etmiştir. 

Ancak 1978 yılı kampanyasından itibaren çay üre
ticilerinin çağdaş tarım prensiplerine ulaşmak için 
yaptıkları çalışmalar engellenemeyecek aksine destek
lenecektir. 

Modern çay tarımında uygulanan makineli yaş çay 
yaprağı hasadının bir aşaması olan makas veya yaş çay 
yaprağı hasad makineleri engellenmeyecektir. Ama
cımız çay üreticilerinin yasalara ve yönetmeliklerimi
ze uygun evsafa kaliteli yaş çay ürününü hasad ede
rek işletmelerimize teslim etmelerim sağlamaktır. 

Çay üreticisinin amacı birim çaylık sahasından ev
safa uygun yasaların emrettiği nitelikte çay ürününü 
«Çay - Kur» işletmelerine teslim etmektir. Ürünün 
elde edilmesinde kullanılan emek; sermaye toprak bi
rimlerinden emeğin pahalı olduğu hallerde yerine alet 
ve makine ikame ederek kârı azamiye çıkarmaya ça
lışması çay üreticisinin doğal hakkıdır. Bu görüşü
müz çay tarım teknolojisi ve tarım ekonomisinin te
mel prensipleri ile bütünleşmektedir. 

4. 1978 kampanyasında çay alımlarında izdi
hamı önlemek için alınacak tedbirler; 

1. Çay plantasyonlarından kaliteli ve birim alan
dan azami ürünü elde etmek için Çay - Kur bünye
sindeki tüm ziraat mühendisleri çaylık tesislerinde 
üreticilerimizin çaylıklarının yıllık bakım budama ve 
gübreleme faaliyetlerinde bizzat nezaret ederek çalış
malara katılacaklardır. 

2. Yaş çay yaprağı alımlarını her alım yeri böl
gesinde ürününün gelişmesini tamamladığı andan iti
baren başlatarak olgunlaşan ürünün hasadı gerçek
leştirilerek ve hiç bekletilmeden işletmelerde imalata 
alınacaktır. 

3. Her çay üreticisinin ruhsatında kayıth olan 
çaylık sahanın 1/5'ini budanması gerçekleştirilecek
tir. 
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4. Yaş çay ürününün hasadına başlandığı tarih
ten itibaren tüm işletmeler tam kapasite ile üretime 
hazır olacaktır. Her işletme için; 

Alım yerinden işletmeye ve işletmelerarası yaş 
çay nakliye organizasyonları yapılarak Çay Kuru
munun toplam üretim kapasitesi azami seviyede üre
time tahsis edilerek her üreticinin hasad ederek alım 
yerine getireceği ürün günü gününe satın alınacak
tır. 

5. Yaş ürününü işlemek ve kuru çay paketleme 
kapasitelerini artırmak için yapılan yatırımlar en kı
sa zamanda tamamlanacak ve inşa halindeki fabri
kalar tamamlanarak 1978 kampanyasına girilecektir. 

6. Çaylık tesislerinde hasad edilebilir niteliğe eri
şen yaş yaprakların derhal hasadı için gerekli kont
rolleri yapacak kontrol örgütlen artırılacak ve ev
saftı yaş çay ürünü alımları gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Tekel Bakam 

2. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Çay - Kur'a 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracının yazılı cevabı. (7/58)) 

15 . 8 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanından, cevaplandırıîma-
sı istenen sorularıma ait yazımı bağlı olarak sunu
yorum. 

Muktezasının ifasını arz ve rica ederim. 
Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanından, yazı ile ce-
vaplandırıîması istenen sorularımız: 

1. 1973, 1974, 1975, 1976 seneleri ile (1977 yıh 
temmuz ayı sonu itibarıyla) çay müstahsilinde muba
yaa olunarak müstahsil bedeli tediye edildiği halde 
çay fabrikalarının kifayetsizliği ve çay fabrikaları ile 
alını yerleri arasındaki * muhaberenin aksaklığı se
bebi ile zamanında kapasitesi müsait fabrikalara 
yaş çay yaprağının nakkdJlenıemesintîen ve sair se- . 
heplerden dolayı imha olunan çay yaprağı miktarı ile 
imha olunan bu çay yaprağı için müstahsile ödenen 
meblâğ ve imha edilen bu çay yapraklarının alım 
yerlerinden imha mahallerine kadar nakil ve im
hası için sarf olunan meblağ, 

Tutarı nedir? (Seneler ve miktarları ile kıymetle
rinin bir cetvel halinde) ayrı ayrı biMMEmesini, 

2. Yukarıda yazın yularda, zamanında işlenme
yerek bozulmuş ve imha edilmiş bulunan bu çay yap
raklarının hangi fabrikaların alım sahasına dahil ol
duklarım, her fabrikanın sahasında imha edilen çay 
yaprağı maktan ile müteakip 1978 kampanya mevsi
mi içinde, imha mecburiyetinde kalrnımaıması için 
tedbir alınmış olup olmadığını, tedbir alınmışsa ne 
gibi tedbirler alındığını, 

3. İhtiyaca kifayet edecek fabrJkalann zama
nında inşa ve makinelerin sipariş ve alınarak lüzum
lu mahallere monte edilip istetme emrine konma
mış olmasından dolayı, imha edilen çay yaprağı ve 
nakliyesi ile imha masraflan bedel tutarını görev 
zararı olarak Çay - Kur'a Hazinece ödenip ödene-
mediğini ve ödenımemiş ise sebebini ve müstenidini, 

4. Çay - Kur'un İşletme ve Koordinasyon Dai
resine bağlı sahil şeridinde ve yörenin dağlık iç böl
gesinde mevcut 36 çay fabrikası île 1 20öı'den fazla 
çay aüım yerleri arasında telsiz telefon sistemi mu
habere sağlanarak süratli ve yoğun çalışmalan ge
rektiren kampanya mevsiminde kapasitesi müsait 
olan fabrikalara çay alım yerlerinden çay yaprağı
nın nakli için zamanında emir verilmesi ve bu suret
le çay yaprağı imhasının önüne geçilmesi veya as
gari hadde indiriîmeısi için kurumca çalışma yapıl
mış mıdır? yapılmamış ise bunun sebebi ile telsiz 
telefon tesisine kifayetli tahsisattan olup olmadı
ğını, 

Halen yaş çay alım yerleri ile fabrikalardaki yaş 
çay birikimini ve işleme durumu müsait olan fabri
kalara nakil emirlerinin ne suretle öğrenilip gerek
li talimatın verildiğini, telsiz telefon tesisi yapılma
mış olmasından dolayı uğranılan zararın yıllık vasa
ti tutarını, 

5. Çay - Kur'a ödenen Sermaye miktarı ile bu 
sermayenin sabit kıymetlere yatırılan ve mütedlavil 
sermayeye ayrılan miktarlarını, 

Çay müstahsilinden mubayaa olunan çay yap
rağı bedelli zamanında kurum tarafından çay müs
tahsiline ödenmemesi sebebini, 

6. Kurumun, kuru çayın pazarlanması ve sah: 
masrafları için Tekele ödediği meblağ ile (Yüzde ola
rak ve seneler hesabı ile tutarının ayrı ayn gösteril
mesi) Tekelin, ayhk kuru çay satış tutarını zama
nında Çay - Kur'a ödememiş bulunması halinde ge
çen müddet için Çay - Kur'a faiz verip vermediğini, 
vermemekte ise sebebini, 

7. Çay - Kur'un işletme sermayesi kifayetsizli
ğinden dolayı merkez bankasına ve sair bankalarla 
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müstahsile barcu oüup olmadığını ve bu borçîarm-
d'an dolayı faiz vefip vermediğini, bankalarla sair 
teşekkül ve şahısların ödediği faiz muktarmı, (Yüz
de ousralk ve seneler itibarı ile ayrı ayrı ve toplamı 
gösterir cetvel halinde), 

8. Moılkez Bankası ile sak banka, teşekkül ve 
şaÎMSÎara ödenmesi gereken borçlarını ne suretle ve 
ne zaman ödeyecek borçlan ve faizden müesseseyi 
kurtaracağını, 

9. Küruaıııın serimayesi kifayeti değil ise, ser
mayesinin yüksellillınesi için teşebbüste bulunup bu-
tamadığını ve bakanlığınızın; kurumun rahat çalı
şır haîe sokulması İçin alınması gereken tedbirler 
üzeninde teifc'.k ve tavsiyelerin olup olmadığını, var
sa bunların nelerden ibaret bulunduğunu, 

lCi, 1973'ten itibaren dış üükeüere satılan çay 
naüktarîarı île hangi ülkelere ne miktar ve ne bedel
le s'aiiljjığımî, ne miktar döviz sağlandığını, (sene
ler, satış ülkcbri, Türk parası, döviz olarak. cetvel 
.haûjid'e), 

Maliyetten noksana satılan kuru çay sn, zararısın 
HîszCnece kuruma ödenip ödenmediğini, ödenmemiş 
İse sebebini ve seneler İtibari ile bundan doğam za
rar iKüktarmı (cetvel halimde), 

11. Halen, ülke ihtiyaçları dışında ne miktar 
kuru çayın İhı aç edilebileceğini, 

12. Dış ülkelere bundan sonra da çay ihraç edi
lip ed'iîeıhieyeceğînâ, 

13. Tekel İdaresinin 1977 yılı Tenıimuz ayı so
nuna kadar kuru çay satışı bedelinden Çay - Kur'a 
O!VJ:Î borç miktarı ile bu meblâğı zamanında öde-
nssnıiş ohiîıffiisi sebebini ve ne zaıman ödeyeceğini, 

TC 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 23 . 1 . 1978 

Çay İşleri Müdürlüğü 
80€</720 

P*îiilet Meclisi Başkanlığına 

fcgî : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/58-514/02185 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınız ekinden alııran Sayın Rize Milletve
kili! İzzet Akçaî'ın 15 . 8 . 1977 tarihli soru önergesi
nin cevabı iki nüsha Olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim* 

Tuncay Mataracı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Sayın Rize Milletvekili İzzet Akçaî'ın 15 . 8 . 1977 
Tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Yıllar itibarı iîe yeşil çay yaprağı imha mik
tarı ve tutarları -, 

Yıllar : 1973 1974 

İmha mik. (kg) : 615 715 9 023 05* 
2 770 720 56 394 115 

1975 1976 1977 

4 165 564 23 489 197 37 266 067 
31 241 730 199 658 174 372 660 670 

2. 1978 kampanyası süresince hasat edilen ürü
nün günü gününe işletmelerimiz tarafından mubayaa
sı gerçekleştirilecektir. Yaş çay yaprağı imhası asgari 
seviyeye düşürülecektir. Bunun için : 

a) Yatırımı başlamış olan çay fabrikaları inşaa-
sı tamamlanarak 1978 kampanyasında hizmete soku
lacaktır. 

b) Kurulu işletme kapasitelerinin tevsii yatırım
ları kampanya süresine kadar program uyarınca ger
çekleştirilecektir. 

c) Çay plantasyonlarında birim alanda maxmum 
miktarda evsafı ürün üretiminin gerçekleştirilmesi ve 
çaylık tesislerinin bakımı, budama, gübreleme ve ha
sadında eğitim ve uygulamalarda Çay - Kur'un 
bünyesindeki Ziraat Mühendisleri ve tarım teknisyen
leri üreticilerimizin emrinde görevlendirilecektir. 

d) Her işletme için alım yerlerinde günlük mü-
baya edilerek yaş çay ürününün anında nakliyesi için 
işletme içi ve işletmeler arası yaş çay ürünü nakil or
ganizasyonları kurulacaktır. 

e) Yaş çay ürününün hasadına başlandığı tarihte 
Çay - Kur'un tüm üretim kapasiteleri maksimum sevi
yede üretime tahsis edilerek yukarıdaki maddede be
lirtildiği nakliye organizasyonlan ile işletmeler arası 
yaş yaprak nakli gerektiğinde derhal gerçekleştirile
rek o bölgedeki izdiham önlenecektir. 1973 - 1977 yıl
ları arasında imha edilen yaş çay yaprak miktarı bak 
cetvel I 

3. İmha edilen ve satılan çaylardan maruz kalı
nan zarar 1975 yılından itibaren Hazinece görev zara
rı olarak ödenmektedir. 

4. Kurumun acil ihtiyacı olan telsiz telefon şebe
kesi için gerekli girişimler 1976 yılında yapılmış olup, 
icab kararnamenin istihsali kısa zamanda sağlana
caktır. 
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5. Çay Kur Genel Müdürlüğünün sermayesi 
1 000 000 000 TL. den 2 000 000 000 TL. ye ve son
radan 2 750 000 000 TL. ya yükseltilmiştir. Bu serma
yenin 851 000 000 TL. si sabit kıymetlere yatırılmış 
1, 4 milyar lira kadarı 1973 - 1974 yıllarında zarar 
edilmek suretiyle kaydedilmiş ve halen 500 000 000 
TL. kadar mutedavil sermayesi bulunmaktadır. Ha
len Kurumun ambarında bulunan yarı mamul dök
me kuru çay stoku nedeni ile mevcut 500 000 000 TL. 
lik mutedavil sermayenin kifayetsizliğinden üretici
lerin çay paraları zamanında ödenememiştir. Çay 
paralan sağlanan kredi imkânları nispetinde öden
mektedir. 

Çay - Kur'un şu anda üreticiye 867 milyon TL. 
borcu bulunmaktadır. 

Hükümetimiz üreticiye olan borcun ödenmesi 
için gerekli finansmanı temin ederek, üreticinin mağ
duriyetini önleyecektir. 

6. 1973 - 1977 çay satış cetveli bak cetvel II 
Tekelce yapılan satış protokolüne göre zamanında 

ödenmeyen para için faiz ödenmesi yapılmamaktadır. 
7. Bak cetvel III 
8. Bu günkü şartlar altında kurumun mevcut bor

cunu ödeyecek finansman kaynakları iç bünyesinde ol
madığı gibi yeni kredilere ihtiyaç vardır. Kurumun 
borçlarım sermaye artırımı ile veya borçların Maliye 
Bakanlığınca konsolide edilmesi sureti ile tasviye edil
mesi mümkün görülmektedir. 

9. 1976 ve 1977 yılları bütçe görüşmelerinde 
Kurumun sermayesinin artırılması görüşünün Maliye 

Bakanlığı yetkililerince benimsenmemesi nedem ile 
bu ana kadar girişimde bulunulmamıştır. Bakanlığı
mız Çay Kurumunun Mali yapısı üzerinde yapacağı 
tetkikler sonucunda mali durumun düzeltilmesi için 
gerekli tedbirleri alacaktır. 

10. 1973 ten itibaren yurt dışma satılan çay mik
tar ve tutarları bak cetvel IV 

11. 1978 yılında halen mevcut stokların ertilme-
si ve kampanyaya geniş stoklama imkânları ile giril
mesi için 20 000 ton dökme kuru çaym ihracı hususu 
programlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 

12. Gerçekleşecek 1978 kampanyası üretim sonuç
larına göre stok durumları yeniden değerlendirilecek 
ihracatta ki devamlılık için karar verilecektir. Ancak, 
asıl politikamız paketleme tesislerimizin kapasiteleri
nin iç tüketim ihtiyaçları üzerine çdtarılmasıyla üre
tim - tüketim dengesini sağlamaktır. Paketleme kapa
sitelerinin artırılmasından sonra tüketim fazlası çaylar 
paketli olarak ihraç edilecektir. 

13. Tekel Genel Müdürlüğünün 1977 yüı Tem
muz ayı sonuna kadar çay satışlarında Kuruma 
olan borcu 204 754 614 93 TL. sidir Tekel Genel Mü
dürlüğü Kasım 1977 ayı hariç borcunu kuruma ta
mamen ödemiş olup Kasım ayı borcunuda protokol 
icabı Ocak 1978 de ödeyecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Gün Sazak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
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Bak Cetvel I 

1973 - 1977 yılları arasında imha edilen yaş çay sahalarına göre 

İşletme adı 1973 1974 1975 1976 1977 

Hopa 
Kemalpaşa 
Arhavi 
Fındıklı 
Ardeşen 
Pazar 
Aşıklar 
Sabuncular 
Çayeli 
Büyükköy 
Musadağı 
Gündoğdu 
Veliköy 
Pazarköy 
Güneysu 
Cumhuriyet 
Uhıcami 
Salarha 
Zihni Derin 
Camidağı 
Taşhdere 
Derepazarı 
Tirebolu 
Ortapazar 
Selimiye 
Kalkandere 
îyidere 
Çiftlik 
Eskipazar 
Of 
Bölümlü 
Sürmene 
Araklı 
Kalecik 
Kendirli 
Azaklı 
Pazar Atel. 

7 070 
— 
— 
— 

" — 
— 

22 963,7 
— 
—, 
— 
— 
— 
— 

51 795 
— 

67 691,9 
— 

207 000 
— 
— 
— 
— 
— 

10 121 
6 810 

— 
— 
— 

230 394 
11 870 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

204 240 
— 

122 449,6 
20 700 

593 700 
710 520 
427 627 

59 398,8 
155 420 
129 515 

18 550 
284 382 
161 800 
278 340 
72 306 
22 130 

330 590 
1 018 920 

13 466 
68 610 
44 482 

590 950 
55 000 

542 215 
336 980 
518 830 

39 070 
237 070 
907 499 
838 158 
194 946 
23 793,9 

1 400 
:— 
— 
— 
— 

656 800 
— 

67 470 
193 887 
368 245 
350 000 

— 
116 088 

— 
— 
— 

2 950 
— 
— 

5 000 
2 920 

119 271 
345 560 

— 
78 395 

— 
136 780 

— 
25 000 

165 560 
170 170 
198 000 
329 370 
571 945 
255 573 

— 
— 

6 400 
— 
— 
— 
— 

515 910 
232 540 
585 500 
979 101 

2 115 508 
2 485 690 

528 251 
780 049 

— 
382 660 

—• 
39 740 

378 376 
92 360 
51 640 

— 
306 000 

1 627 150 
389 070 
636 100 
168 168 

1 498 890 
96 000 

508 300 
1 2 0 8 810 
1 395 000 
1 059 381 

159 170 
1 972 540 
2 344 050 

693 543 
130 280 

15 000 
114 420 

— 
— 
— 

1 012 740 
74 780 

500 200 
1 954 411 
3 665 806 
3 476 233 

490 700 
899 610 

— 
435 190 

3 380 
340 110 
399 320 
23 380 

671 836 
— 

430 300 
3 691 013 

450 720 
729 450 

— 
2 472 240 

265 271 
188 060 
203 430 

3 205 061 
1 499 540 

32 310 
4 247 129 
3 222 635 
1 178 490 

843 470 
18 110 

— 
235 000 

— 
348 144 

Yekûn : 615 715,6 9 023 058,3 4 165 564 23 489 197 37 268 067 
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Cevap : 6 

1. 1973 yılı yurt içi çay satış masraflan (t'sUOhsaü 
Vergîsii ile bayii kân Kıırunıumuz adına Tekelce öden
mektedir.) 

% 5 feiflisal Verdisi 
% 4 Bayii kârı 
<f0 1 Müşterek masraf 
Beher Kg.Ma 2 TL» 
Nakliye ve işçilik 

Toplam 

İstihsal Ver. + Bayii kârı 

TekeSe ödenen satış mas. 
2. 1974 yılı yutft içi çay saihş masraflan. 
% 5 îslîhsal Vergisi 
°/0 4 Bayi kârı 
% 1 Müşterek masraf 
Kg/2 TL, nakliye îşçBEk 

Toplam saltış masrafı 
îstöJhsal Ver. bayii kârı 

1974 yıîl Tekele ödenen salt. mas. 
3. 1975 yı'h satış ımaisraflan. 
•% 5 istihsal VergM 
% 4 Bayii kârı 

213 
128 

+-

856 782 
403 956 

«5 452 826 

125 
100 

621 820 
497 564 

% 1 Müşterek masraf 
Kg/2 TL. nakliye ve işçlfk 

Toplam satış masrafı 
fsAsaü Ver. + Bayi kân 

25 124 364 
92 197 228 

343 440 976 
226 119 384 

52 731 532 
42 170 825 
10 542 706 

54 031 464 

159 458 527 

94 884 357 
+ 

64 574 170 
israfları. 

71 335 531 
57 068 425 
14 267 106 
71 185 720 

+ . 

Tekele ödenen saltış masrafı 
4. 1976 yılı satış masrafları; 
% 5 İstihsal Vergisi 
% 6 Bayii kârı 
% 1 Müşterek masraf 
Kg/2 TL., naMye işçilik 

• 
Toplam ısaifrş masrafı 
îsChsal Vergûsi + Bayii kân 

Tekele ödenen satış masrafı 

' 
117 321 592 

130 188 721 
156 226 466 
26 037 444 
91 061 472 

+ 
403 514 103 
286 415 187 

117 098 916 
5. 1977 yılı satış masraflan (11 aylık) 
% 5 İstihsal Vergisi 
% 6 Bayii kân 
% 1 Müşterek masraf 
Kg/2 TL. nakiye işçÜflik 

156 057 680 
187 269 215 

31 211 535 
98 629 610 

+ 

v . 

473 168 040 
343 326 895 

Toplam satış masrafı 
îs&hisal Vergîsii + Bayii kân 

Tekele ödenen satış masrafı 129 841 145 
Tdkelîe yapıîan saltış protokolüne göre zamanında 

ödenmeyen para için faüz ödemesi yapıtmamakliadır. 

Cevap 7. Faiz ödemeleri 

Banka adı 

Bak Cetvel m 

Devlet Yatınm Bankası 
TC Ziraat Bankası 
T. Vakıflar Bankası 
T. İş Bankası 

Senesi 

1975 
1975 
1975 
1975 

1975 yık Toplamı : 
Devlet Yatınm Bankası 
TC Merkez Bankası 
T. Vakıflar Bankası 
T. tş Bankası 
TC Ziraat Bankası 

1976 
1976 
1976 
1976 
1976 

1976 yılı Toplamı : 

Ödenen 
faiz miktarı 

37 660 958,90 
52 636 250,— 

1 174 740,60 
1 455 711,47 

92 927 660,97 
67 725 904,35 
16 250 000,— 

5 221 278,22 
2 964 136,37 

18 839 845,— 

111 001 163,94 

Faiz %'si 

11.13 
14.40 
14.40 
14.40 

11.13 
1.00 

14.40 
14.40 
14.40 
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Banka adı 

Devlet Yatının Bankası 
TC Merkez Bankası (9 aylık) 
TC Ziraat Bankası 
T. Vakıflar Bankası 

Senesi 

1977 
1977 
1977 
1977 

1977 yılı Toplamı : 

Genel Toplam : 

Ödenen 
faiz miktarı 

124 398 657,14 
21 319 456,64 
2 323 081,35 

779 036,77 

140 820 231,90 

352 749 056,81 

F a k .%'si 

Bak Cetvel IV 

Kurulumuzca Yıllar İtibariyle İhraç Edilen Dökme - Paketli Çayların Ülkeler İtibariyle Miktar ve Bedellerini 

Gösterir Liste 

Yılı 

1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
1977 

Ülke Adı 

İngiltere 
Hollanda 
U.S.A. 
U.S.A. 
B. Almanya (Paket) 
İngiltere 
Hollanda 
B. Almanya (Paket) 
B. Almanya (Paket) 
Mısır 
Irak 
B. Almanya (Paket) 

Miktarı (kg) 

1 035 072 
7 034 238 

500 000 
2 000 

39 623 
2 551 645 
§ 880 217 

23 434 
58 375 

953 505 
3 147 546 

77 800 

Saüş 
(TL/kg) 

5,04 
3,46 
7,70 
4,48 

36,10 
27,125 

Fiyatı 
Yabancı Para- Tus 

(TL/kg) TL 

036 US 'Dolar 5 431 012,88 
0,718 ÎÎFL 17 781 562,75 
0,55 US Dolar 3 850 000,— 

. 0,32 US Dolar 8 969,— 
1 609 323,— 

15 765 251,— 
43 192 429599 
1 829 140,— 
4 391 925,— 

34 421 530,50 
1,55 US Dolar 85 377 185,25 

6 447 850,— 

arı 
Yabancı Para 

386 
3 709 

275 

500,92 
126,73 
000,— 
640,— 

Not : 1976 yılı sonu itibariyle 55 000 ton çayın ihraç 
edilmesi ve görevden doğacak zararın Hazineden, kar
şılanmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun 5 . 10 . 1977 
tarih ve 7/14200 sayılı kararı uyarınca hareket edile
cektir. 

Kayalarımıza uygundur. 
22 . 12 . 1977 
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3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İz- j 
mir'de toprak kaymasından zarar gören vatandaşlara 
ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Kara-
asian'ın yazılı cevabı. (7/154) 

MJlelt Me'dusi Başk&aîığına 

Aşağıdaki ösTU'mım sa'ym İnsiar ve İsüiân Bakan
lığınca yazdı oflar&tk cerap,îia'ndî£TDınaısi2îıa araçlığınızı 
.ssaygi'iCTîTaî'a ılka eiderOm. 

20 .1>2 .1977 
tznsGr M»İJydkiil!i • 
Neccar Tür'kean 

1., İznûr İ3İ Kad0fd*a3e - Kosova - 19 Mayıs ve 
VezıVağa maDırf/Me'iCiıde toprak kayması nedenDyfe 
ev!er yıkılma tehl'kesiyle karşı karşıya olduğu için 
maa'hı^e sakin&tDııd'e'n evleri 'hoşslltnıaiiaın isten'mliş ve 
aoJÎ durumda evîerli fazla 'halsarSı Okan'lara ayda 75öı 
Ura kCra yardımı yapmayı kabullenen BaGtaiiOığınîZ bu j 
yardımı 4 ay sonra kesmılş 've faMr haDkm cam güven- !l 
fiîği .teM'ii'2 îçliiie aiîıîm'sşfer. Sosyal konu'liara yeıleştü-
niîıtıeyen 'bu maCıaKe ŝ kÜnöerin-e 'k'i>ra yardınîriîi mçl'm 
keüüJniîz? YtrJJden kira yardımı vermeyi dilş'ünliyor \ 
imıısunuz? 

2. 'Evferii 'her an baharına göçeb^ecek durumda
ki vatandaş'lerımız için Buca'da yapılan sosyal konut
lar ne glJbli şarfer'a ve ne zaman ba maMje salkın- I 
leıijne dağıtılacaktır? 

3. TopraJk kaymasının be^rgiMeş'tfği 2 yıldan S 
'bu yana îzmıür Udi kez zsîze'îe geçtirerek bu ma'halîe- j 
lerd'Eİku eivCeran yılknmım çaibuikîaşihi'mış beSM 3 neii 
zefele'de bu msöıalüeler 3 - 5 bin /vatandaşımıza mıazar 
o'Scak'îır. Bu dunsmda yeter sayıda olmayan Buca' 
dak'i •kmysû' Konutlara! 'Çoğaltılarak yeiesfi sayıya uîaş-
fafjîm^sı için 'bu glime • kadar ne gM çakışmalarınız 
vaizdir? 

Baîca'daki mevcut Sosya! komıffiarm dağıtılması 
hangi 'ö'çüüer içinde ve ne zaman yapılacaktır? 

4. Savaş sırasında vatan miiida&aBi için severek j 
ölen ve barışta De^fete vergli ödeyen bu vatandaşları . 
1 ve 2, Cephe HiâMsmıe'&rinin ilki yıldır ö!iünı?e baş- j 
başa bırakmasını rasd değerlendiriyorsunuz? j 

24 . 1 . 1973 O : 1 

TC 
tmar ve İskân Bakanlığı 23 .1 .1978 
Bakanlık Baş Müşavirliği 

Sayı : c/3-3/11 

Konu : tzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1. 23 .12 .1977 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/154,1087/5275 sayılı. 
2. 18 .1 .1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/154,1087/5275 sayılı yazılarınız, 
İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın «İzmir'de 

toprak kaymasından zarar gören vatandaşlara ilişkin 
yazılı soru önergesi» üzerine mahallinde yeniden in
celeme yaptırmaktayım. 

Göndermiş olduğum heyet halen mahallinde in
celemelerini sürdürmektedir. 

Bu inceleme sonunda afetzedelere yapılacak yar
dımların nitelik ve boyutunun yeniden saptanması 
gerekeceğinden, önergenin heyet raporunun alınma
sından ve afetzedelere yapılacak yardımların saptan
masından sonra cevaplandırılması mümkün olabile
cektir. 

Gereğini müsadelerinize arz ederim. 
Ahmet Karaaslan 

İmar ve İskân Bakanı 

4. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'in, İz
mit Belediyesine ait arsanın bir kooperatife devrine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın 
yazılı cevabı (7/157) 

21.12.1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 
yazık olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Kenan Akman 

İzmit Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Ömer-
ağa Mahallesi 13 pafta, 283 ada ve 22 parselde ka
yıtlı taşınmazın Esnaf Kefalet Kooperatifine ait 
bir başka arsa ile trampa edilmesi bu kooperatifçe 
istenmiş ve Belediye Meclisi gerekçesiz bir kararla 
bu konuda Belediye Encümenine yetki vermiştir. 
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Lastik tş Sendikası ise, bu arsanın 2490 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde kendisine satılma
sını istemiştir. Buna rağmen çok üstün değerde bu
lunan bu taşınmaz, Encümen karan ile Esnaf Ke
falet Kooperatifine trampa yoluyla verilmiştir. 

Belediye mevzuatına ve 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine tamamen aykırı bulunan bu işleme karşı 
Lastik tş Sendikası 19.10.1977 tarihinde Vilayet 
makamına şikayette bulunmuştu. 

Vilayet 20 . 10 . 1977 tarih ve 475 sayılı yazıyla 
konuyu incelemek üzere bir müfettiş gönderilmesi
ni Bakanlığınızdan istemiştir. Aradan bir ay geç
tiği halde Bakanlığınızca bu talep yerine getirilme
miştir. 

1. Belediyenin bu işlemi kanuna uygun mudur? 
2. Uygun değilse, şimdiye kadar neden Valilik 

talebine cevap verilmemiştir? Şimdi ne gibi bir iş
lem yapmayı düşünmektesiniz? 

VIII. — D 

1. — 31.12.1977 tarihli 85 nci Birleşim Tutanak 
Dergisinin 100 ncü sayfasında yayımlanan; Kültür 
Bakanı Avni Akyol'un, Bolu Milletvekili Halûk Ka-
rabörklü'nün (7/66) esas numaralı yazılı sorusuna ver
diği cevapta yapılan düzeltiş. 

31.12.1977 tarMi 85 n d Bkieşlm Tutanak Dergi
sinin 101 ve 102 n d sayfalarında aşağıdaCkli düzeltiş 
yapılmıştır: 
Sayfa Sütun Sahr Yanlış Doğru 

101 1 27 Talimatı Talimatını 
101 1 27 Mglilfi iEgfl 
101 2 29 anlamında ortamında 
102 1 42 diyanettir hıyanettir 

TC 
îdşîeıü «ata l ığ ı 19.1.1978 

Mahalli İd. Gn. Md. 
Şb. Md.: 521-77-924-208/1934 

Konu : Kocaeli Mtflktvek'ü Kenan Ak
man taralından verilen yazılı soru öner
gesi 'Hk. 

MHet Meclisi Başkanlığına 
•%£ı : 29.12.1977 giün ve Genel Sekreterlik Ka-

nunOar MiâdürMğü 7/157^1098/5301 sayılı yazınız. 
Kocaeli MiIMvek$i Sayın Kenan Akman'ın, ta-

rafımdan cevaplandırılması isteği ile Başkanlığınıza 
sunduğu yazılı önerge içeriği inceMiiriîme'ktedir. 

Sonuç alındığında ayrıca blgji sunulacaktır. 
Arz ederim. 

trf an Özaydırth 
İçişleri Bakanı 

2. — 10.1.1978 tarihli 89 ncu Birleşim Tutanak 
Dergisinin 227 nci sayfasında yayımlanan; Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler'in, Adana Milletvekili Ha
san Cerit'in (7/40) esas numaralı yazılı sorusuna ver
diği cevapta yapılan düzeltiş. 

1&İJİ978 tarihli 89 ncu Blirleşlm Tutanak DergiM-
ıi'm 227 nci sayfasında aşağıdaki düzeîtiş yapılmıştır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış: Doğru 

227 2 20 ibuhmmamak- bulunmaktadır 
tadır 

'2ELTİŞIJER 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

96 NCI BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1978 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
1. — îslaıtLuıI MiHetveMi Süleyman Arif Emre 

ve 9 arkadaşının, yenli kurulan bakanlıklar konusun
da Anayasanın 88 ndi, MMJet Meclisi İçtüzfiiğünün 
100 ve 101 ncii maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına liMşkiin önergemi. (8/3) 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ. 

RÜŞMELER 
1. — Eskişehir MiHetveMi İsmail özen ve 10 ar

kadaşının, Türk tanımındaki yapısal bozuklukları ve 
verim artışının sağlanması idin gerekir önlemleri sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 ndi, Mi'let Mec&î 
İçtiizüiğünim 102 ve 103 ndü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına üşkjin önergesi. (10/16) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1803 sayılı Kanunun 15 ndi maddeSinün (A) 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifine daür 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet 
MedlM Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
2/3^1; C. Senatosu : 2/117) (M. Mec&i S. Sayısı : 3; 
C. Senatosu S. Sayısı : 696 ve 696'ya 1 ndi ek) (Dağıt
ma tartihl : 20Jİ.1978) 

Not : Dönem 4; M. Meclisi 2/491; S. Sayışa : 3#9 




