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İÇİNDEKİLER 

Ŝ yfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 598:599 

II. — GELEN KÂĞITLAR 599:600 
III. — YOKLAMA 600 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 60Q,608 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 600 
1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 

1977 ekici tütün piyasası ve tütün müstahsilinin 
ekonomik durumu hakkında gündem dışı konuş
ması. 600:601 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir Ab-
lum'un, Hükümet üyeleri tarafından yapılan sos
yal güvenlik tedbirleriyle ilgili beyanlar hak
kında gündem dışı konuşması. 601:603 

3. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola' 
nın, Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğünde ve diğer yurtlarda yapı
lan güvenlik kuvvetleri zorlamaları hakkındaki 
gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakam İrfan 
özaydmlı'nın cevabı. 603:604 

B) Tezkereler ve Önergeler 604,606,608 
1. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 

Ezman'ın, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/68) 604 

Sayfa 
2. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan'ın, 

2/485 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi. (4/69) 604 

3. — Ankara Milletvekili H. Semih Eryıl-
dız'ın, 2/161 esas numaralı kanun teklifini geri 
aldığına dair önergesi. (4/70) 604 

4. — Ankara Milletvekili H. Semih Eryıl-
dız'ın, 2/159 esas numaralı kanun teklifim geri 
aldığına dair önergesi. (4/71) 604 

5. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdemin, 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine dair önergesi. (4/67) 606 

6. — 1978 yılı Programının yapılması için 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesine dair Plan Komisyonu Başkan
lığı önergesi. (1/88, 4/69) 608 

C) Danışma Kurulu Teklifleri 605 
1. — 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısı

nın Genel Kurulda görüşülme gün ve saatlerine 
ve konuşma sürelerine dair önerisi. 605:606 

V. — SEÇİMLER 606 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere-

seçim. 606:607 
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Sayfa 
VI. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 607,609 
1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 

nıın, Hasan oğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bay-
rak'ın özel affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/331) (S. Sayısı : 9) 607 

608 
2. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 

tshak Merttürk'ün, özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/389) (S. Sa
yısı : 10) 609 

3. — Lâle Oraloğlu'nun, kaçakçılık nede
niyle çarptırıldığı cezanın inzibati ve cezai bü
tün neticeleri ile affına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddedilen metni hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişikliğe dair Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/362; 
C. Senatosu : 2/110) (M. Meclisi S. Sayısı : 
11; C. Senatosu S. Sayısı: 646) 609:611 

I. — GEÇEN T 

İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın; Ticaret 
Bakanının Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Merkez Birliği üzerindeki müdahaleci davranışları 
hakkındaki gündem dışı konuşmasına Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler cevap verdi. 

Kars Milletvekili Kemal Güven'in, Dışişleri Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresinde 
gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve, 

Hastalığı nedeniyle, bu yasama yılında iki ay izin 
alan Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kepolu'na öde
neğinin verilebilmesi kabul edildi. 

Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 arkada
şının, hah ve halıcılığın sorunlarını saptamak ama
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/17), yapılan görüşmelerden sonra kabul edil
di; komisyonun 15 üyeden kurulması, çalışma süresi
nin üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve ge
rektiğinde Ankara dışında da çalışılabilmesi husus
ları onaylandı. 

Sayfa 
VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 608,612 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 608 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/24) 608 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, 
basın toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/25) 608 

3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, 
Bakanlık girişindeki tabloların kaldırılmasına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/26) 608 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 612 
1. — Ordu Milletvekili Temel Ateş'in, Ünye 

Endüstri Meslek Lisesinden bir öğrenciye iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına İçişleri Bakanı İrfan 
Özaydınlı'nın yazılı cevabı. (7/163) 611:612 

- * • 

6/24 esas numaralı sözlü soru, ilgili bakanın, 
6/25 esas numaralı sözlü soru, soru sahibi ve il

gili bakanın, 
6/26 esas numaralı sözlü soru da soru sahibinin 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle erte
lendiler. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz-
türk'ün, Süleyman Özel'in özel affına ilişkin (2/288) 
(S. Sayısı : 6), 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Nuri Sayın' 
in özel affına ilişkin (2/348) (S. Sayısı : 7), kanun 
tekliflerinin reddine dair Adalet Komisyonu raporla
rı kabul edildi; tekliflerin reddolunduğu bildirildi. 

Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Faik Gökçe' 
nin özel affına ilişkin kanun teklifi (2/349) (S. Sa
yısı : 8) kabul edildi. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Hasan 
oğlu, 1927 doğumlu Hüseyin Bayrak'ın özel affı 
hakkında kanun teklifinin (2/331) (S. Sayısı : 9) 
reddine dair Adalet Komisyonu raporu üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı; raporun oylanması sırasın-

TANAK ÖZETİ 
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da, çoğunluğun bulunmadığının ileri sürülmesi üzeri
ne yapılan yoklama sonucunda; Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

14 Şubat 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18.21'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Adana 

Mahmut Şevket Doğan İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

İstanbul 
Recep Özel 

pşpSRfs-T^'1 

No : 22 

II. — GELEN 
13 . 2 . 1978 

Tasarı 
1. — 1978 yılı programının yapılması için Bakan

lar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı. 
(1/88) (Plan Komisyonuna) 

C. Senatosundan Dönen Kanun Teklifi 
2. — tstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 

ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 arkadaşının 
13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Ka
nununa bir ek ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/496, 2/495) (Anayasa Komisyonuna) 

Sözlü Soru Önergeleri 
i . — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 

in, anarşik olayların önlenmesinde polis yerine as
keri birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/32) 

2. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görev
den alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/33) 

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

KÂĞITLAR 
Pazartesi 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Turan KoçaPın, İstan

bul - Sigorta Murakabe Kurulunda görevli bazı kişi
lerin işlerine son verilmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/186) 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Em
niyet Teşkilatında yapılan tayin ve nakillere ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/187) 

3. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Emniyet Asayiş Şubesi Müdür Yardımcısının 
başka göreve atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/188) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, Kay
seri Cezaevinde bulunan bir hükümlüye ilişkin Ada
let Bakanından yazdı soru önergesi. (7/189) 

5. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın, 
bazı otobüs işletmelerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/190) 

6. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, İz
mit - Maşukiye - Keltcpe yolunun onarılmasına iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/191) 

No : 23 

14 . 2 . 1978 Sah 

Teklif 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu

suf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/516) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
1. — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 

7/2, Sayfa 38'de kayıtla Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş

bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/86) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 
(GÜNDEME) 

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

3. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 

— 599 — 
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oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) (GÜNDEME) 

4. — Hendek İlçesi, Aşağıçahca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabrı Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) (GÜNDEME) 

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

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

_A) GÜNDEM Dİ 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 1977 
ekici tütün piyasası ve tütün müstahsilinin ekonomik 
durumu hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri vardır, 
sırasıyla yerine getiriyorum. 

6. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
57/03, Sayfa 34'te kayıtlı İsmail oğlu Duriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) (GÜNDE
ME) 

7. — 1978 yılı Programının yapılması için Bakan
lar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/88) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) (GÜNDEME) 

8. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Par
tiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 
raporu. (2/496; 2/495) (S. Sayısı : 4 ve 4'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) (GÜNDEME) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyelerin bi
rer tezkereyle Başkanlığa müracaatlarını rica ediyo
rum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere geçiyoruz. 

İstanbul Milletvekili Sayın Turan Koçal'ın, 1977 
ekici tütün piyasası ve tütün müstahsillerinin ekono
mik durumu hakkında gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun efendim. 

Sayın Kocal, süreniz beş dakikadır. Konu dışına 
çıkmamanızı rica ediyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

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

' " " O " ' I I 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 105 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 

— 600 — 
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TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, hepinizi saygı ile selamlarım. 

1977 ekici tütün piyasasının Ege'de dün açıldığını 
hepimiz biliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, milli ihraç ürünlerimiz
den tütün, yıl 12 ay kâfi gelmeyerek müstahsilleri
mizin 14 ay çalışmak suretiyle yetiştirdikleri bir ürün
dür. Aile tütüncülüğünde beş nüfuslu bir ailenin, bir 
yılda en fazla bin kilogram tütün yetiştirdiği de bir 
gerçektir. Bu sene Hükümetimizin tespit etmiş oldu
ğu başfiyat 57 liranın bütün tütün yetiştiricilerine 
ödenecek olduğunu kabul etsek dahi, beş nüfuslu bir 
ailenin bir yıl içerisinde alacağı para 57 bin liradır. 
Halbuki tütün ekiminde ve tütün müstahsilinin ça
lışmasında diğer iş kollarında olduğu gibi, 8 saatlik 
bir çalışma yetmemekte, tütün müstahsili 24 saatin 
en az 15 saatini çalışmakla geçirmektedir. Beş nü
fuslu çalışan bir ailenin - biraz evvel söylemiş oldu
ğum şekliyle - senede eline 57 bin lira geçebilmekte 
ve bunun hesabını yaptığımızda da, bir kişinin gün
lük yevmiyesinin 30 liraya geldiğini görüyoruz ve 
günde 15 saat çalışan bu köylü kardeşlerimizin gün
lük ücreti de iki saat değerinde olarak karşımıza çık
maktadır. 

Halbuki, asgari ücretlerde en -düşük rakamı dahi 
alsak, asgari ücretleri de bir saatin karşılığının 10 li
ra olduğunu biliyoruz. Bu nedenle burada fiyat tes
piti bakımından çok büyük bir haksızlık vardır. 

1976 tütün piyasasının 75 lira olmadığını şiddetle 
tenkit eden Cumhuriyet Halk Partililer - bundan ev
velki dönemde - şimdi neden acaba, Hükümet bu 
fiyatı tespit etmiş olmasına rağmen, Cumhuriyet Halk 
Partili muhterem sevgili kardeşlerim seslerini çıkar
mazlar? Geçen seneki baş fiyatın 50 lira olması kar
şısında Türkiye'de kızılca kıyametler kopuyordu. Şim
di neredesiniz? 

Sayın milletvekilleri, 1977 yılı içinde bir evvelki 
yıla nazaran resmi istatistiklere göre, Sayın Ticaret 
Bakanımız ve Sayın Maliye Bakanımız % 30 oranın
da bir hayat pahalılığından bahsetmişlerdir ve piyasa 
artışlarına göre de bir evvelki yıla nazaran hayat 
pahalılığının % 50 arttığını iddia etmektedirler. (CHP 
sıralarından gürültüler) olabilir, iddialar bu. 1977 
yılındaki bu iddiaların, 1 . 1 . 1978'den şu güne kadar 
geçen zaman içerisinde hayat pahalılığının, biraz ev
vel söylediğim rakamlara en az % 10 daha ilâvesiyle 
gerçek olarak karşımıza çıkan, yalnız ve yalnız geçen 
sene tütünün baş fiyatını kabul etmeyen Cumhuriyet 
Halk Partililerin, artan hayat pahalılığı karşısında % 

40 oranında dahi tütüne baş fiyat vermeleri gerekirdi 
ki, bu fiyat da hesaplar neticesinde karşımıza 70 lira 
olarak çıkmaktadır. Demek oluyor ki, geçen sene 
tütüne verilen baş fiyat ile bu sene tütüne verilen baş 
fiyat arasında tam 13 lira bir noksanlık vardır, müs
tahsilin zararına bir fiyat tespit edilmiş bulunmakta
dır. (CHP sıralarından «Ortalama fiyattan bahset» 
sesleri) 

Ortalama fiyatı da hesaba alırsak, bu rakamlar 
çok daha da aşağı düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, halkçılık lâfla olmaz. 
Halkçılık, halkın yanına ekonomik meselelerini dile 
getirmekle olur. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim. 
TURAN KOCAL (Devamla) — Sayın mİÎIetve-

likleri, milli ihraç ürünlerimizden tütünün Hükümet
le tespit olunan 57 liralık başfiyatımn, geliniz par
ti farkı gözetmeksizin, hep beraber üzerine gidelim ve 
Hükümetimize gerekli girişimleri yapmak suretiyle 
almış oldukları bu hatalı ve yanlış kararı düzeltme
lerini ve müstahsili memnun edecek bir rakama ulaş
tırmalarını temin yoluna gidelim. 

BAŞKAN — Sayın Kocal, sözünüzü bağlayın 
efendim. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Bu fiyatların toplumda büyük yaralar açacağı bir 
gerçektir. Bu yaraların sarılmasını gelin hep beraber 
temin edelim, demagoji yapmayalım. Tütüne verilen 
57 liralık baş fiyat tütün ekicilerinin perişanlığının 
ifadesidir, geçimsizliğinin ifadesidir ve birtakım sos
yal çatlama ve patlamaların meydana getirilişinin bir 
neticesidir. Bu nedenle tekrar üzerinde ısrarla duru
yor, ve tütün baş fiyatının yeniden değiştirilmesi şart
tır, diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir Ablum' 

un, Hükümet üyeleri tarafından yapılan sosyal gü
venlik tedbirleriyle ilgili beyanlar hakkında gündem 
dışı konuşması., 

BAŞKAN — Son günlerde Hükümet üyeleri ta
rafından yapılan sosyal güvenlik tedbirleriyle ilgili be
yanlar hakkında, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet 
Mahir Ablum; buyurun efendim. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde Ecevit 
Hükümetinin bazı üyeleri tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisine getirileceği bildirilen sosyal güven
lik tedbirlerine ait beyanlar üzerine söz almış bulu
yorum. 
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Burada belirtmek istediğim husus, bahis konusu 
sosyal güvenlik tedbirlerinin sanki ilk defa Ecevit 
Hükümeti tarafından düşünülüp, Parlamentoya ilk 
defa kendileri tarafından getiriliyormuş şeklinde ka
muoyuna takdim edilmesi ve vatandaşların bu yanlış 
ve noksan beyanlarla aldatılmak istenilmesi hususu
dur. 

Filhakika, sayın bakanların beyanlarında belirt
tikleri sosyal güvenlik tedbirlerinin hemen hemen hep
si Demirel Hükümetlerinin programlarında yer almış 
ve Demirel Hükümetleri tarafından Parlamentoya su
nulmuş; fakat, o zamanın muhalefeti tarafından en
gellendiği için kanunlaşma şansına kavuşmamış, ted
birlerdir. 

Geçen dönem Parlamento üyesi olmadığı için, ne 
gibi sosyal güvenlik tedbirlerinin Parlamentoya ge
tirilmiş olduğunu Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın İş-
gtizar'ın bilemeyeceğini düşünsek bile, Demirel Hü
kümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlıklarara-
sı Sosyal İşler Komitesi Başkanlığı yapmış olan ve 
Parlamentoya sevk edilen birçok kararnamede imza
sı bulunan Sayın Feyzioğlu'nun basında, TRT yayın
larında aksettirilen beyanlarını açık, gerçekçi ve dü
rüst politikacılık prensibiyle bağdaştıramadığımı-
zı ifade etmek isterim. 

Sayın bakanların çeşitli toplantılarda, bütçe ko
nuşmalarında ve basına yaptıkları açıklamalarda dile 
getirdikleri sosyal güvenlik tedbirlerinden en çok ve 
önemle üzerinde durdukları tedbirlerin, evvelce Demi
rel Hükümetlerince Parlamentoya sunulmuş bulun
duğunu ve bunların biran evvel gerçekleşmesine gay
ret edildiğini, şimdi açıklayacağım dokümanlarda sa
rahaten görmek mümkündür. 

Sayın bakanların beyanlarında, yurt dışında ça
lışan vatandaşlara emeklilik hakkı veren bir tasarı 
hazırlanmakta olduğu belirtiliyor. Halbuki bu konu
daki tasarı, Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimine ait 
tutanak dergisindeki Millet Meclisi gündeminin 28 
nci sayfasının 107 nci sırasında görüldüğü gibi; De
mirel Hükümetince 2 Şubat 1976'da Parlamentoya 
sunulmuş bulunmaktadır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz onu de
ğiştiriyoruz^ 

AHMET MAHİR ABLUM (Devamla) — İşçi 
emeklilerinin Sosyal Sigortalar Kurumu organlarında 
temsilini öngören bir tasarının Parlamentoya getiri
leceği ifade ediliyor. Keza bu konudaki Demirel Hü

kümeti tasarısı, biraz önce bahsettiğim gündemin 59 
ncu sırasında da görüleceği üzere; 9 Nisan 1976'da 
Parlamentoya getirilmiştir. 

Yine, BAĞ - KUR mensuplarının emeklilik ya
şının düşürülmesine dair bir tasarının hazırlandığı be
lirtiliyor. Halbuki aynı gündemin 128 nci sırasında 
müşahede edileceği gibi, Demirel Hükümetince 
BAĞ - KUR mensuplarının emeklilik yaşını küçül
ten ve onlara yeni haklar tanıyan bir tasan, 1 Ni
san 1976 tarihinde Parlamentoya getirilmiştir. 

Sayın bakanlar, film, sahne ve tiyatro sanatkâr
larının da sigorta kapsamına alınacağını ifade ediyor
lar. Bu husus da, Demirel Hükümeti tarafından ha
zırlanıp Parlamentoya sunulan, 506 sayılı Kanunun 
tadilatıyla ilgili tasarının Senato Bütçe Plan Komis
yonunda müzakeresi sırasında, o zamanki Sosyal Gü
venlik Bakanının önerisi üzerine; Komisyonca ek 
ve geçici maddeler halinde, Cumhuriyet Senatosunun 
703 Sıra Sayılı dokümanının 13 ncü sayfasında gö
rüleceği üzere, tasarı metninde yer almış bulunu
yor. 

Görülüyor ki, birçok İdari ve yasal tecrübe ve ye
teneklerden yoksun, başkalarınca hazırlanan iyi şey-
îeri kendisine maletmeyi itiyat edinmiş olan Ecevit 
Hükümeti, Demirel Hükümetinin hazırladığı bütçeye 

• sahip çıktığı gibi, aynı nedenle ve aynı şekilde Demi
rel Hükümetince hazırlanan ve geliştirilen sosyal gü
venlik tedbirlerine de, sanki kendileri düşünmüş ve 
î'Ik defa Meclislere getlriliyormuşcasına sahip çıkma 
gayretine düşmüştür. Öyle zannediyorum ki, getirile
cek tasanlardaki ifade ve kelimeler bile, evvelce ha
zırladıklarımızın aynı olacaktır. Biz Adalet Partililer 
olarak bundan ancak kıvanç duyuyoruz. Ne var ki, 
insaf ile, tedbirlerin hiç olmazsa evvelce Demirel Hü
kümetlerince de ele ahnmaş olduğu ifade edilsin. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Ablum. 

AHMET MAHİR ABLUM (Devamla) — Sözleri
mi bitirirken, Ecevit Hükümetince süratle ele alın
masını zaruri gördüğümüz acil sosyal güvenlik ted
birlerinden ikisine temas etmek istiyorum ki, bunlar 
da yeni bir kanunu zaruret göstermemektedir. 

Bunlardan birisi, bugün çok muhtaç durumda 
olan işçi ve memur emeklileriyle bunların dul ve ye
timlerinin aylıklarının, günün şartlarının gerektirdiği 
seviyeye çıkartılması; diğeri de, Demirel Hükümelle-
rinin gayretiyle çıkarılan, muhtar ödenekleri ve muh
tarların sosyal güvenliği ile ilgili kanunun tamamının 
süratle tatbikinin sağlanması ve gecikmiş olan muh-
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tav ödeneklerinin bir an önce ödenmesinin temini ve 
hatta bu miktarların günün şartlarının gerektirdiği se
viyeye çıkartılmasıdır. 

Değerli milletvekillerine saygılar sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
3. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, Yük

seköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür
lüğünde ve diğer yurtlarda yapılan Güvenlik kuvvet
leri zorlamaları hakkındaki gündem dışı konuşması ve 
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın cevabı. 

BAŞKAN — Yükseköğrenim ve Kredi Yurtları 
Kurumu Genel Müdürlüğünde ve diğer yurtlarda ya
pılan güvenlik kuvvetlerinin zorlamaları hakkında, 
Tokat - Milletvekili Sayın Faruk Demirtola, buyurun 
efendim. 

Sayın Tola, süreniz 5 dakikadır. Bu süreyi aşma
manızı ve konu dışına çıkmamanızı rica ediyorum. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; son günlerde yapılan birkaç 
kanunsuz olayı, Hükümetçe acele tedbirler alınması 
maksadıyla, gündem dışı söz alarak huzurunuza ge
tirmiş bulunuyorum. 

Kurtuluş semtindeki Yükseköğrenim ve Kredi 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yeni bir genel 
müdür atanmış, 10 . 2 . 1978 Cuma günü görevine 
başlamıştır. Bu müessesenin esasen bir genel müdürü 
ve genel müdür yardımcıları mevcut olup, bu yeni 
genel müdürle aym kuruluşta çift genel müdür olma 
durumu ortaya çıkarılmıştır. 

Gençlik ve Spor Bakanı, Bütçe Komisyonundaki 
konuşmalarda 351 sayılı Kanunu değiştireceğini söy
lemişti; fakat bunun değiştirilmesini beklemeden, 351 
sayılı Kanuna rağmen, 351 sayılı Kanuna muhalefet 
ederek, bu icraatta bulunmuştur. 351 sayılı Kanun 
yokmuş gibi harekete geçmiştir. 

Bu kanun, kurumun özerk bir kuruluş olduğunu 
açıkça belirtmektedir. Yine bu kanun gereğince, ku
ramım, bir yönetim kurulu tarafından idare edileceği 
kesin hükme bağlanmıştır. Yani, genel müdür tayin 
edilirken, evvela bu yönetim kurulu Gençlik ve Spor 
Bakanlığına teklifte bulunur. Bakanlık genel müdürü 
inha eder ve Bakanlar Kurulu da tayini tasdik eder. 
Böyle bir teklif yönetim kurulunca yapılmadan, eski 
genel müdür görevinden alınmadan, nasıl ikinci bir 
genel müdür tayini yapılabilmiştir? Yapılan bu tayin
den sonra, yeni genel müdür neden kendi kendine ge
lip makamına oturmamış da, 50 - 60 polisin himaye
siyle ve nezaretiyle yeni göreve getirtilerek başlattırıl-
mıştır? 

Kanımsuz ve usulsüz yapılan bu atamaya ve yeni 
genel müdüre karşı, adı geçen kuruluşta hiçbir perso
nel tarafından mukavemet gösterilmediği halde, niçin 
3 günden beri binanın içi ve çevresi polis kordonu 
altında tutulmaktadır? Bu polis baskınım, müessese
de 3 günden beri hissettirmeniz, Hükümetin bu kanun
suz hareketini acaba örtmeye yetecek mi? 

Ayrıca dün, Niğde ve Konya Öğrenci Yurtların
da aramalar yapılmıştır. Bu aramaları normal ve mem
nuniyetle karşılıyoruz; fakat güvenlik kuvvetlerinin 
bu yurtlara girişleri, arama şekilleri çok haşin ve çok 
tahripkâr olmuştur. Aramalara, yurt müdürü veya yet
kili kişiler alınmamıştır. Dolaplar kırılmış, kitaplar 
ortaya saçılmış, musluklar basılarak ezilmiştir. Öğ
rencilere cop ve tekmeler, ağza alınmayacak küfürler 
sarf edilmiştir. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Eski alışkanlıklar 
efendim, eski alışkanlıklar. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Yapılan 
tahripleri, 5 milletvekili, davet üzerine gidip mahal
linde gördük. «Dolabımı ben açayım, lütfen kırma
yın» diyen 2 öğrenci dövülmüş ve bunlardan birisi 
7 günlük, diğeri 10 günlük rapor almıştır. 

Bu tertipten kendi siyasi maksatlarına alet etmeyi 
ustaca beceren Cumhuriyet Halk Partililer, dün mu
halefette, güvenlik kuvvetlerinin tarafsız davranmadı
ğından şikâyetçiyken, şimdi bu güçleri belirli ideolo
ji sahiplerine teslim etmenin hatasını işlemişlerdir. 

Türkiye'de «özgürlük» teranesini çok kere dile ge
tirenler, yaptığı bu uygulamalarla, kavliyle fiili uy
mayan insan durumuna düşmüşlerdir. 

İktidar tamah ve hırsı içinde milliyetçileri sindir
mek, bugünkü Hükümetin başlıca ve tek icraatı ola
rak kalacaktır. Bu zihniyet ve tutumunuz devam et
tiği sürece, kendi çukurunuza kendiniz bir kere daha 
düşeceksiniz. Kanunsuz hareketlere ülkeyi iterek, de
mokrasiyi zedeleyerek iktidar oldunuz. Bu haliniz de
vam ederse, iktidarı çok kısa bir zamanda ehline ver
meye mecbur olacaksınız. (CHP sıralarından gülüş
meler). 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — İyi dinle
yin iyi. 

Zorla ve millete rağmen, kanunları çiğneyerek, 
gençliğe işkence ve tehditler savurarak, polis gücü ile 
genel müdürleri makamlarına oturtarak bu millete 
hizmet etmek imkânı yoktur. Sizi ayakta tutan kol
tuk değnekleriniz bir gün ayaklarınıza dolaşacak ve 
sizi devirecektir. 
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DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Öyle bir şey 
mi var yoksa? 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Bu böyle 
sürüp giderse, sizi muhalefet değil, sizi kendi tutumu
num, sizin kendi kötü ve yanlış tutumunuz yıkacaktır. 

Saygılar sunanınu (MHP ve AP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Cevap vermeık üzere Sayın İçişleri Bakam, buyu

run efendim. (CHP sıralarından alkışlar). 
Konu ile ilgili Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Sayım Başkan, sayın üyeler; biraz evvel 
bahsedilen konu hakkında sizlere bilgi vermek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Yurtlar Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak yapılan 
işlem kanuni bir işlemdir. Bizden yardım istenmiştir 
ve yerine getirilmiştir; Aynı geçmişte olduğu gibi, Er-
bakan'ın Sanayi Odası Başkanlığından alınırken gü-

/. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi, (4/68) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa tezkereleri 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Dilekçe Karma Komisyonun
dan istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 13 . 2 . 1978 
Bingöl 

Hasan Celâlettin Ezman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan'ın, 

2/485 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi. (4/69) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık personelinin tam gün çalışmasına dair 
2/485 nolu kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 8 . 2 . 1978 
Kastamonu 
Vecdi İlhan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız'ın, 

2/161 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi. (4/70) 

venlik kuvvetleri nasıl kullanılmışsa, bugün de kanu
nu yerine getirmek üzere kullanılmıştır. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

İkinci konu, Konya ve Niğde Yurtlarının aranma
sında (Eğer ismen istenirse isimleri ayn ayrı vermek 
üzere), orada kayıtlı olmayan kişilerin bulunduğu tes
pit edilmiş ve bunların yurtta kalmaması teinin edil
mek üzere gerekli tedbir alınmıştır ve yurt müdürle
rine sorulduğu zaman, «Bunların niçin burada kayıt
lan, hüviyetleri yoktur» dendiği zaman cevap alına
mamıştır. 

Bu gibi olayların yatıştırıbnası, evlatlarımızın daha 
fazla birbirlerini kırmaması için bu tedbirler devanir 
k olarak alınmaktadır, kararlı olarak alınacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlğına 

Halen Milli Eğitim Komisyonunda bulunan 2/161 
esas numaralı 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ku
rulması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine, 

Dair kanun teklifimi geri alıyorum. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara 
Semih Eryıldız 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

4. — Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız'ın, 
2/159 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair 
önergesi. (4/71) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Milli Eğitim Komisyonunda bulunan 2/159 
esas numaralı Türk Dili Akademisi kurulmasına dair 
kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara 
Semih Eryıldız 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim.* 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1, — 1978 mali yılı Bütçe kanunu tasarısının Ge
nel Kurulda görüşülme gün ve saatlerine ve konuşma 
sürelerine dair önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır, 
ayrı ayrı okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 8 

Danışma Kurulunun 13 . 2 , 1978 Pazartesi günü 
yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
tun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

1. 1978 mali yılı Bütçe Kanunu tasarılarının Mil
let Meclisi gündeminin özel gündem kısmında yer al
ması; bütçe görüşmelerine 17 Şubat 1978 Cuma gü
nü saat 10.00'da başlanması ve bitimine kadar, resmi 
tatil günleri dahi), her gün saat 10.00 - 13.00 ve 
14.00 - 20.00'ye kadar devam olunması; günlük prog
ramın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halinde sa
at 21.00'de gece toplantıları yapılarak o günkü prog
ramın bitirifanesinin sağlanması; günlük program sa
at 20.00'den önce bittiği takdirde bir sonraki progra
mın görüşmelerine devam olunması önerilmiştir. 

2. 1978 yılı bütçesinin programa uygun biçimde 
gününde bitirilmesini sağlamak için, başlangıçta büt
çenin tümü üzerinde gruplar adına yapdacak konuş
maların birer buçuk saat, kişisel konuşmaların 20'şer 
dakika ve Hükümet adına verilecek cevap süresinin 
(sunuş konuşması hariç) bir buçuk saat ile sınırlandı
rılması önerilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar 
adına yapılacak konuşmaların, Milli Eğitim Bakanlığı 
bütçesi için 40'ar dakika (bu süre 2 konuşmacı tara
fından kullanılabilir), diğer bakanlık ve daire bütçe
leri için 20'şer dakika; kişisel konuşmaların 10'ar da
kika; Hükümet adına yapılacak konuşmaların Milli 
Eğitim Bakanlığı bütçesi için 1 saat: diğer bakanlık 
ve daire bütçeleri için 30 dakika ile sınırlandırılması 
önerilmiştir. 

4. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 
Hükümete l'er saat süre ile söz verilmesi; kişisel ko
nuşmacıların 10'ar dakika olması önerilmiştir. 

5. Kişisel konuşmalarda, içtüzüğün 62 nci mad
desine göre, bütçenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde 

olmak üzere sırayla söz verilmesi önerilmiştir. 
Millet Meclisi Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 

Memduh Ekşi Hayrettin Uysal 
AP Grup Görevlisi MSP Grup Başkanvekili 

1. Elem Ezgü Oğuzhan Asiltürk 
MHP Grup Başkanvekili 

İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Tümü okunan bu Danışma Kurulu 
önerisini şimdi ayrı ayrı okutup oylarınıza sunaca
ğım efendim. 

1. 1978 mali ydı Bütçe Kanunu taşanlarının Mil
let Meclisi gündeminin özel gündem kısmında yer 
alması; bütçe görüşmelerine 17 Şubat 1978 Cuma gü
nü saat 10.00'da başlanması ve bitimine kadar, resmi 
tatil günleri dahil, her gün saat 10.00 - 13.00 ve 
14.00 - 20.00'ye kadar devam olunması; günlük prog
ramın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halinde 
saat 21.00'de gece toplantıları yapılarak o günkü 
programın bitirilmesinin sağlanması; günlük program 
saat 20.00'den önce bittiği takdirde bir sonraki prog
ramın görüşmelerine devam olunması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun okunan öneri
şim aynen oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. Danışma Kurulunun 
önerisine göre çalışmalar devam edecektir. 

«2. 1978 yılı bütçesinin programa uygun biçimde 
gününde bitirilmesini sağlamak için, başlangıçta büt
çenin tümü üzerinde gruplar adına yapılacak konuş
maların birer buçuk saat, kişisel konuşmaların 20'şer 
dakika ve Hükümet adına verilecek cevap süresinin 
(sunuş konuşması hariç) bir buçuk saat ile sınırlandı
rılması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar 
adına yapılacak konuşmalann Milli Eğitim Bakanlığı 
bütçesi için 40'ar dakika (bu süre iki konuşmacı tara
fından kullanılabilir), diğer bakanlık ve daire büt
çeleri için 20'şer dakika; kişisel konuşmaların 10'ar 
dakika; Hükümet adına yapılacak konuşmaların 
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi için 1 saat; diğer ba
kanlık ve daire bütçeleri için 30 dakika ile sınırlan
dırılması önerilmiştir.» 
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BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«4. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 
Hükümete l 'er saat süre ile söz verilmesi; kişisel ko
nuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, Di
lekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/67) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezkeresi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Dilekçe Karma Komisyonun

dan istifa ettiğimi arz ederim. 
Saygılarımla. 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun görü

şü alınarak Başkanlıkça hazırlanan program sayın 
üyelere dağıtılacaktır. Program gereğince bütçeler 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündemimizin «Seçim» bölümüne 
geçiyoruz: 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyelikler 
için Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca Bingöl Mil
letvekili Sayın Hasan Celalettin Elman aday gösteril
miştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyelik için, 
Cumhuriyet Halk Parti Grupunca Ankara Milletve
kili Sayın Selahattin Öcal aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonunda bulunan açık üye
lik için Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca Gazian
tep Milletvekili Sayın Celâl Doğan aday gösteril
miştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştin 

«5. Kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci 

maddesine göre, bütçenin lehinde, aleyhinde ve üze

rinde olmak üzere sırayla söz verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

üzerinde söz almak isteyen sayın üyelerin, söz kayıt 
işlemleri Divan Üyelerince 15 Şubat 1978 Çarşamba 
günü saat 09.00 - 11.00 arasında Cumhuriyet Halk 
Partisi Millet Meclisi Grupu toplantı salonunda im
za mukabilinde yapılacaktır. 

Bu saatten sonra söz kaydı, Kanunlar Müdür
lüğünde yapılacaktır. 

Söz kaydını her sayın üye kendisi yaptıracaktır. 
Başkası adına söz kaydı yapılmayacaktır. Söz kaydı, 
programdaki sıraya göre rakamla tespit edilen bakan
lık ve daireler için yapılacaktır. Kişisel söz kaydı 
Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak her büt
çe için, lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere ya
pılacaktır. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 

Anayasanın 92 nci maddesine göre kurulan Kar
ma Komisyonlara, siyasi parti gruplarınca göste
rilen adaylara ait listeleri ayrı ayrı okutup oyları
nıza sunacağım: 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifini Görüşecek Karma Komisyon Aday Listesi 

Adı ve Soyadı Seçim bölgesi 

Ahmet Sayın 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Şükrü Abbasoğlu 
Turhan Koça! 
Orhan Sezai 
Fethi Acar 
İbrahim Topuz 
Hasan Zengin 
Muzaffer Önder 
Mustafa Yılankıran 

Hüseyin Erdal 

Burdur 
Diyarbakır 
Giresun 
İstanbul 
Kahramanmaraş 
Kastamonu 
Kocaeli 
Manisa 
Samsun 
Sivas 
Yozgat 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

V. — SEÇİMLER 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 Ocak 1961 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 47 nci Maddesinin 2 nci Bendi ile 48 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini 

Görüşücek Karma Komisyon Aday Listesi 
Adı ve Soyadı Seçim bölgesi 

Halûk Karabörklü 
M. Yaşar Göçmen 
İsmet Angı 
Ali Nejat Ölçen 
Mehmet Dedeoğlu 
Aydın Menderes 
Y. Kemal Yüksekli 
Bilâl Taranoğlu 
Ali Gürbüz 
Nihan İlgün 
Avni Gürsoy 

Bolu 
Diyarbakır 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 
Konya 
Nevşehir 
Ordu 
Sivas 
Tekirdağ 
Zonguldak 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 Mart 1924 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısını Görüşecek Karma Komisyon Aday 

Listesi 
Adı ve Soyadı Seçim bölgesi 

Galip Kaya 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Karaman 
MevHit Önal 

Antalya 
Denizli 
Gaziantep 
Hatay 

Adı ve Soyadı Seçim bölgesi 

Ramazan Çalışkan İçel 
Mehmet Yusuf Özbaş Kahamanmaraş 
Doğan Güneşli Kırşehir 
Tevfik Koraltan Sivas 
Celâl Paydaş Urfa 
M. Selahattin Yüksel Uşak 
Lütfi Göktaş Trabzon 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Müte
vellit İdare Şahsi Haklarının Düşürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Cumhurbaşkanınca Geri Gönder
me Tezkeresini Görüşecek Karma Komisyon Aday 

Listesi 
Adı ve Soyadı Seçim bölgesi 

Hasan Akkuş 
Mustafa Kemal Aykurt 
Lütfü Şahin 
Ramazan Çalışkan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Tevfik Koraltan 
Hüseyin Erkanh 
İ. Vecdi Aksakal 
Lütfi Göktaş 
Burhan Karaçelik 

Af yonkaharisar 
Denizli 
Erzincan 
İçel 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Sivas 
Tunceli 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 

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

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

; . — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Hasan oğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'in özel 
affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu, (2/331) (S. Sayısı : 9) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, oylaması yapılacak 
işler bölümüne geçiyorum. 

Gündemimizin oylaması yapılacak işler bölü
münde yer alan 9 S. Sayılı Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Hasan Oğlu 1927 doğumlu Hüseyin 
Bayrak'ın özel Affı hakkında kanun teklifinin reddi
ne dair Adalet Komisyonu Raporu üzerindeki görüş
meler geçen birleşimde tamamlanmış, oylaması kal
mıştı. 

(1) 9 S. Saydı Basmayası 9 . 2 . 1978 tarihli 104 
ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Şimdi, Komisyonun redde dair raporunu oyları
nıza sunacağım. Komisyonun raporu kabul edildiği 
takdirde kanun teklifi Meclisimizce reddedilmiş ola
caktır. Komisyon raporu reddedildiği takdirde, teklif 
İçtüzüğün 81 nci maddesine göre komisyona geri 
verilecektir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Hükümet ve Komisyon yerini aldı. 
Oylamaya geçiyoruz. 

Tekrarlıyorum; Komisyon Raporu kabul edildi
ği takdirde kanun teklifi Meclisimizce reddedilmiş 
olacaktır. Komisyon raporu reddedildiği takdirde 
teklif İçtüzüğümüzün 81 nci maddesine göre tekrar 
Komisyona geri verilecektir. 
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Komisyon raporunu kabul edenler.. Kabul etme

yenler.. Komisyon Raporu kabul edilmiş ve kanun 

teklifi reddedilmiştir efendim. (CHP sıralarından «Yan

lış oldu, yanlış; sayıldı mı?» sesleri) 

Evet efendim, yanlış değil efendim. (CHP sırala
rından «Bir daha sayalım» sesleri) 

Efendim lütfen, yanımda iki tane Divan Üyesi 
var; Başkanlık olarak açık farkı görüyoruz efen
dim. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincinin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/24) 

BAŞKAN — Gündemin Sözlü sorular kısmına 
geçiyorum. 

Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın soru sahibi Hasan Ekinci?. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkanım, 

3 ncü haftadır erteleniyor; Sayın Başbakan Meclise 
gelmiyor, denetim görevimi yapamadığımı arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; yapacak bir şe
yimiz yok Başkanlıkça. 

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

BAŞKAN — Sırada İzmir Milletvekili Sayın Ze
ki Efeoğlu'nun sözlü soru önergesi vardır; sayın üye 
izinli olduğu için işleme koymuyorum efendim. 

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

BAŞKAN — 3 ncü sıradaki sözlü soru da Sayın 
Efeoğîu'na aittir; aynı şekilde işleme koymuyorum. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan 2 defadır sözlü soru do
layısıyla huzurunuzda bulunuyorum; ama sayın söz
lü soru sahibi bulunmadığı için cevaplamak fırsatını 
bulamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, haklısınız; takdir eder
siniz ki, izinli olan üye için başka bir işlem yapma
mız mümkün değildir, teşekkür ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

6. — 1978 Yılı Programının Yapılması için Ba
kanlar Kuruluna Yetki verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının gündeme alınarak öncelikle görüşülme
sine dair Plan Komisyonu Başkanlığı önergesi (1/88,) 
4/69) 

BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkanlığının İç
tüzüğün 53 ncü maddesine göre verilmiş bir öner
gesi vardır, Okutup oylarınıza sunacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında yer 
alan 18 S. Sayılı 1978 Yılı Programının yapılması 
için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı, 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Planının yü

rürlük süresinin sona ermesi ve 4 ncü 5 Yıllık Kal
kınma Planının Hükümete geri verilmesi nedeniyle 
1978 Yılı Programı için bu tasarının bir an önce ka
nunlaşması zorunlu görüldüğünden İçtüzüğümüzün 
53 ncü maddesine göre gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Plan Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ Milletvekili 

Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkanlığımın 
önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Önerge reddedilmiştir efendim. 
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VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — îçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, İshak 
Mert t ürk'ün, özel affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/389) (S. Sayısı : 10) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin Kanun tasarı ve 
teklifler bölümünün 1 nci sırasında yer alan 10 S. 
Sayılı îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in îshak 
Merttürk'ün Özel Affına Dair Kanun Teklifinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Hükümet?. Yerinde. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporu kısa 
olduğu için okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçen yasama döneminde TBMM Dilekçe Kar
ma Komisyonunca hazırlanarak TBMM'ne sunu
lan, ancak görüşülemeyerek kadük olan; İshak Mert
türk'ün özel affma ilişkin kanun tasarısı, İçel Millet
vekili Süleyman Şimşek tarafından yenilenerek teklif 
haline getirildiğinden, Komisyonumuza havale olun
muş ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin de hazır bu
lunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere edilmiş
tir. 

Komisyonumuz; affı istenen şahsın özel af için 
aranan yaşlılık, hastalık gibi şartlara sahip olmama
sı ve bu suçu işlemiş yüzlerce şahıs içinden yalnızca 
bir kişinin affının eşitlik ve cezaların mutlak olma
sı prensiplerine aykırı düşeceği nedenleriyle anılan 
teklifi uygun bulmayarak reddetmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere iş
bu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkam 
Ankara 

Uşak 
M. Sefahattin Yüksel 

İsmaiî Hakkı Köyîüoğlu 
Sözcü 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Çorum 
M. Kemal Bibcroğlu 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Başkanveküi 
Trabzon 

İ. Vecdi Aksakal 

AfyonkarahJsar 
Hasan Akkuş 

Erzincan 
Lütf-i Şahin 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

(1) 10 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Urfa 
Celâl Paydaş 

(imzada bulunamadı). 
Zonguldak 

Koksal Toptan 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Komisyon teklifinin redde dair raporunu oyla

rınıza sunacağım. Komisyon raporu kabul edildiği 
takdirde, teklif, Meclisimizce reddedilmiş olacaktır; 
Komisyon raporu reddedildiği takdirde, teklif, İçtü
züğün 81 nci maddesine göre, Komisyona geri veri
lecektir. 

Oylarınıza sunuyorum: Komisyon raporunu ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Komisyon raporu kabul 
edilmiş, Kanun teklifi reddedilmiştir efendim. 

3. — Lâle Oraloğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle 
çarptırıldığı cezanın inzibati ve cezai bütün neticeleri 
ile affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/362; C. Senatosu : 2/110) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 11; C. Senatosu S. Sayısı: 646) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun tasarı ve 
teklifleri» bölümünün 2 nci sırasında yer alan, 11 
sıra saydı, Lâle Oraloğlu'nun, Kaçakçılık Nedeniyle 
Çarptırıldığı Cezanın İnzibati ve Cezai Bütün Neti
celeri İle Affına Dair Kanun Teklifinin görüşülme
sine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?. Burada. 
Bu teklif, daha evvel Meclisimizce reddedilmiş, 

ancak Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul 
edildiğinden, geri gelmiştir. 

Teklif metninde, Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklik, Millet Meclisi Adalet Komisyonunca 
benimsenmiştir. 

Şimdi, Adalet Komisyonunun bu konudaki rapo
runu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib-
rahimoğlu ile 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun ka
çakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibati ve ce-

(1) 11 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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zai bütün neticeleri ile affma dair kanun teklifi, Mil
let Meclisi Genel Kurulunca reddedilmiş, ancak Cum
huriyet Senatosunca yeni bir metin düzenlenerek 
kabul edildiğinden, tekrar Komisyonumuza havale 
edilmiştir. 

Komisyonumuz; Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği yeni metni, metin başlığı ile birlikte aynen be
nimsemiştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine arz 
edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Başkanvekili 
Trabzon 

1. Vecdi. Aksakal 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köyîüoğlu 
Sözcü 

Kahramanmaraş 
Muhalifim. 

Mehmet Yusuf Özbaş 
Çorum 

M. Kemal Biberoğlu 
İçel 

Ramazan Çalışkan 
Sivas 

Çekinser 
Tevf ik Koraltan 

Urfa 
Celâl Paydaş 

(İmzada bulunamadı). 
Zonguldak 

Koksal Toptan 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. 

Şu anda, Sayın Çağlayan Ege, rapor üzerinde 
şahsı adına söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Çağlayan Ege. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Ülkemizde, sanat çevrelerinde saygınlığı olan ve 
dış dünyada da Türkiye'yi pek çok yönüyle temsil 
eden bir hanım sanatkârın suçlu kabul edilerek mah
kûm edilmiş olması, Türk sanat camiası için kanaa
timce, yüz karasıdır. Ülkemizde pek çok insanlar, 
pek çok yolsuzlukları yapmak suretiyle, kanunun boş
luklarından yararlanmak suretiyle pek çok suçları 
gizledikleri halde, Güneydoğuda yaptığı bir seyahat
te bu hanım sanatkâr birkaç tane tabak aldığı için, 
yüz kızartıcı bir suç işlediği sebebiyle mahkûm edil
miştir. Onun için, bu cezamn ben, bütün vecibeleriy

le birlikte affını sayın üye arkadaşlarımdan rica edi
yorum. 

Ayrıca, bu hanımefendi zaten cezasını çekmiştir; 
ama sabıka kaydından, işlemiş olduğu suçun silinmiş 
olması, Parlamentomuz için yüz ağartıcı bir mesele 
oîacaktır; Türk sanat camiası için de onur yüceltici 
bir mesele olacaktır. 

Bu ;ıeden!e, bunu, Komisyondan geldiği şekliyle 
sayın üyelerin kabul etmesini saygı ile diliyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Adalet Partisi Grupu adına Ordu Milletvekili Sa

yın Kemal Şensoy, buyurun efendim. 
AP GRUPU ADINA KEMAL ŞENSOY (Ordu) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; huzurunuza 
getirilmiş bulanan özel af konusu üzerindeki kısa gö
rüşümüzü ifade etmeden önce, benden evvel konuşan 
hatip arkadaşımın bir husustaki beyanına cevap ver
mek istiyorum. Biz burada, af konularını ele alıp bir 
şahsı affederiz veya etmeyiz, bu ayrı bir konudur; 
mahkemece verilmiş olan kararların doğruluğu veya 
yanlışlığı hususunda burada münakaşa açmak ayrı 
bir konudur; bu hususa özellikle dikkat etmek mec
buriyetindeyiz. Bu hususu böylece arz ettikten sonra, 
Lâle Oraloğlu'nun affıyla ilgili maruzatıma geçmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Lâle Oraloğlu istimal ve 
istihlak kaçakçılığından dolayı Ağır Sulh Ceza Mah
kemesinin 7 . 11 . 1974 tarih ve 1974/779 esas 974/1201 
sayılı kararı ile mahkûm olmuş; bu karar sehven ve
ya bilerek temyiz edilmemiştir; temyizden geçmeden 
kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu mahkûmiyet kararından 
sonra Yüce Meclise bir af tasarısı gelmiş ve bu af 
tasarısı Yüce Meclisin 14 . 12 . 1976 tarihli 18 nci 
Birleşiminde görüşülerek reddedilmiştir. Ret esbabı 
mucibesi ise, kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine. 
Bazı Madde Fıkralarının Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Bazı Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifinin kanunlaşmasına bağlanmış bulunmaktadır. 
Bu esbabı mucibe ile reddedilen af teklifi Senatoya 
intikal etmiş ve Senatomuz da, Millet Meclisinin bu 
metnini kabul etmeyerek, af teklifini kabul etmiştir. 

Biz, Adalet Partisi Grupu olarak, buna, yani Yü
ce Senatonun kararına aynen iştirak ediyoruz. Bu 
sanatkârın hakkında ittihaz olunan kararın doğru 
veya eğriliği münakaşası içerisine giremeyiz. Ancak 
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bir nokta vardır: Şayet temyiz edilmiş olsa idi, bu 
karar belki bozulabilirdi, bunu söyleyebiliriz. Ancak, 
çok değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizde gerek İstan
bul'da, gerek Ankara'da, gerekse diğer büyük vila
yetlerimizde birçok kaçak maddelerin alenen pazar
larda ve dükkânlarda satıldığını hepimiz biliyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde, açık ma
ğazalarda, meydanalarda, sokaklarda satılan bu eş
yaları kaçak alanların, kaçakçılık suçu işleyip işleme
dikleri hususu mahkemeye ait bir keyfiyettir, buraya 
dokunmak istemiyorum. Ancak, şunu ifade etmek is
tiyorum, hadisede kasıt olmayınca, kaçakçılık yap
mak suretiyle menfaat temini gibi bir iddia ve gerek
çe ortada mevcut olmadığı sürece, kanunen suç teş
kil etse bile, bu duruma düşen şahıslan korumak ve 
affetmek bizim için insani bir görevdir zannediyo
rum. Kaldı ki, Lâle Oraloğlu, bütün Türk sanatçıla
rının tanıdığı, Türk sanat hayatında mühim ismi olan 
bir şahıstır. O itibarla, Yüce Senatonun kararına da 
ihtiva etmek suretiyle, Adalet Partisi Grupu olarak 
bu affa taraftar olduğumuzu saygıyla ifade etmek is
tiyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Başka söz isteyen sayın üye?. Yok. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul edi
len 1 nci maddeyi okutuyorum: 

Emine Lâle Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle 
Çarptırıldığı Cezanın Bütün Hukuki Neticeleri ile 

Affına Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — İstimal ve istihlak kaçakçılığından 
Ağır Sulh Ceza Mahkemesinin 7 Kasım 1974 tarihli 
ve Esas 1974/779, Karar 1974/1201 sayılı kesinleşmiş 
hükmü ile 10 ay hafif hapis ve 1 314 lira 60 kuruş 
tazmini nitelikte hafif para cezasına mahkûm edilen, 

Ahmet Lebib kızı 15 Ağustos 1339 doğumlu İstan
bul ili Feriköy Mahallesi Baruthane Sokak, hane 115, 
cilt 64, sayfa 57'de nüfusa kayıtlı Emine Lâle Oral
oğlu'nun cezası, bütün hukuki neticeleri ile birlikte 
eff edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz iste
yen sayın üye?. Yok. 

Birinci maddeyi, okunduğu şekilde Adalet Ko
misyonu benimsemiştir. 

Adalet Komisyonunun bu benimsemesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Adalet Komisyonunun benimsediği teklif kabul edil
miştir efendim. 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

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

Maddeyi Adalet Komisyonunun benimsediği şe
kilde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanunu Adalet ve İçişleri ba

kanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi, Adalet Komisyonunun benimsediği şe
kilde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. _ 

Teklifin tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz al
mak isteyen sayın üye?. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Teklif kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır efendim. 

Gündemde yer alan konuları sırasıyla görüşmek 
üzere, 15 . 2 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.32 

• • 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ordu Milletvekili Temel Ateş in, Ünye 
Endüstri Meslek Lisesinden bir öğrenciye işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın ya
zılı cevabı (7J163) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ederim. 29 .12 .1977 

Ordu Milletvekili 
Temel Ateş 

1. Ünye Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Mus
tafa Camyas'a 21 . 12 . 1977 saat 20.00'den sabaha 
kadar ilçe karakolunda polis memurları tarafından 
ağır bir ölçüde işkence edildiği doğru mudur? 

2. Sözü edilen gece Ünye Polis Karakolunda gö
revli Polis 'memurlarının adları nedir? 

3. Adı geçen öğrenciye zorla istedikleri bazı 
şeyleri söyletmek için işkence eden (5) polis memu
runun içkili oldukları saptandığı halde, yetkililerce 
haklarında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

4. 22 . 12 . 1977 günü cezaevine konan öğrenci
nin gördüğü işkenceyi doktor raporuyla belgelemek 
için hükümet tabipliğine sevk isteği yetkililerce ne
den engellenmiştir? 

5. Bir Başbakan olarak, ülkemizde, can güven
liğini sağlamakla görevli kişilerce yurttaşlarımıza 
ağır işkenceler yapılmasına karşı ne gibi önlemler 
almayı düşünmektesiniz? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 10 . 2 . 1978 

Şube : Atama ve İşlemler B. 3 044111 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 1 . 1978 

tarih ve 7/163-1147-5702 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık makamının 30 . 1 . 1978 gün ve 

02196 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Sayın Temel Ateş'in Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği ve kendileri adına Bakanlığı
mızca cevaplandırılması uygun görülen, Ünye Mes
lek Lisesi öğrencilerinden Mustafa Camyas'a Emni
yet mensuplarınca işkence edildiğine dair 29 .12 . 1977 
tarihli yazıh soru önergesindeki hususlar incelenmiş 
ve cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

17 . 11 . 1977 tarihinde Ünye Endüstri Meslek 
Lisesinin dağılışı sırasında Mustafa Camyas bir ar
kadaşı ile birlikte iki öğrenciyi tabanca ile yarala
mışlar ve sanıklardan Selâhattin Demir olay amnda 
yakalanmış ve adli mercilere teslim edilerek tutuk
lanmış, firar eden Mustafa Camyas'm da hakkında 
çıkarılan gıyabi tutuklama kararı üzerine Güvenlik 
Kuvvetlerince Çarşamba İlçesinde yakalanarak 
21 . 12 . 1977 günü sevk edildiği mahkemece tevkif 
edilmiştir. 

Sanıklardan Mustafa Camyas Cumhuriyet Savcı

lığında ve mahkemede, karakolda Emniyet Mensup

ları tarafından dövüldüğü yolunda şikâyette bulun

ması üzerine, suçun adli görevin ifası sırasında vuku 

bulması nedeniyle yaralama olayının aydınlatılmasın

da görev alan 4 polis memuru hakkında tahkikatın 

adli makamlarca yürütüldüğü, ayrıca idari tahkikata 

da başlandığı anlaşılmıştır. 

Yasalara aykırı davrandığı ileri sürülen polis me

murları hakkında yapılmakta olan adli ve idari so

ruşturmalar tam bir duyarlılıkla takip edilmekte olup 
bu işlemlerin sonuçlarına göre ilgililer hakkında ge

rekli yasal işlemlere başvurulacaktır. 

Polisin, suçlu dahi olsa vatandaşlarımıza karşı ya
salar çerçevesinde ve tarafsız davranması, üzerinde 
önemle durduğumuz konulardandır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İrfan Özaydınlı 
İçişleri Bakanı 

ıv«<< 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
— Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se-1 

çim. 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 

Hasan 'oğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın özel 
affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/331) (S. Sayısı : 9) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar

şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24). 

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

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

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İshak 
Merttürk'ün, özel affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/389) (S. Sayısı : 10) (Da-» 
ğıtma tarihi: 6 . 2 , 1978) 

2. — Lâle Oraloğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle 
çarptırıldığı cezanın inzibati ve cezai bütün netice
leri ile affına dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkan-t 
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik-ı 
lige dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/362; C. Senatosu : 2/110) (M. Mec^ 
lişi S. Sayısı : 11; C. Senatosu S. Sayısı : 646) (Da-t 
ğıtma tarihi : 6 . 2 . 1978) 

....>. 
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tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İshak Merttürk'ün Özel 
Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/389) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonunca hazırlanan ve 4 ncü dönemde görüşüleme-
yerek kadük olan, tshak Merttürk'ün Özel affına dair kanun tasarısını (1/533). İçtüzüğün 78 nci maddesi ge
reğince yeniliyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Dilekçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 21 ,: 2 , 1977 

Dilekçe Kar. Kom. No.: 5850/5850 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz Genel Kurulun 2 . 2 . 1977 tarihli toplantısında özel affına karar verilen tshak Merttürk'e 
ait hazırlanan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. Gereğine müsaadelerini saygı ile arz ederim, 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkam 
tçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 

GEREKÇE 

Dilekçi tshak Merttürk'ün olay gününden 1 gün önce ahbabı Ziya Iskenderoğlu'na giderek, Hopa'nın Baş-
köyünde yakınlannm düğününde bulunmak üzere ailelerini götürmek için arabasını istediği ve ailesiyle Hopa' 
ya gittiği, ailesini yakın akrabasına bıraktıktan sonra arabanın kaportasında mevcut bir arızayı gidermek 
maksadıyla olay yerine yakın bir yerde olan tamir atelyesine arabayı götürmek üzere hareket ettiği ve Hopa 
eczanesi önünde; daha önce 1972 senesinde Merttürk ve Şimşek aileleri arasında meydana gelen silahlı bir 
çatışmada tshak Merttürk ailesinden 3 kişinin ölümüne sebebiyet vererek, belirli bir süre cezaevinde hükümlü 
olarak kaldıktan sonra aftan yararlanarak çıkmış olan ve Borçka'ya babasını görmeye gelmiş bulunan ve 
olay günü Hopa'da gezinen tshak Şimşek, Cemal Şimşek ve îzzet Şimşek'le karşılaştığı, bu karşılaşma sonu
cu mevcut husumet nedeniyle her iki tarafın da süahlarına sarılarak ateş ettiği ve tshak Merttürk'ün 14 el 
tabanca ile Cemal ve tshak Şimşek'i ağır ve hafif yaraladığı, bu arada tshak Şimşek'in de ateşe cevap ver
diği sabit olduğundan Artvin Ağır Ceza Mahkemesinin, 11 . Ş . 1976 tarih ve Esas No. : 1975/20 Karar 
No. : 1976/15 sayısıyla dilekçi tshak Merttürk'ün; tshak Şimşek ve Cemal Şimşek'i öldürmeye teşebbüs su
çundan TCK 448 nci maddesi ve 59/2 nci maddesi ile sanığa verilen ağır hapis cezaları TCK'nun 71 nci mad
desi uyarınca neticeten yirmi altı sene, sekiz ay müddetle ağır hapis, ayrıca 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı 
Yasa (ile değişik 13 ncü maddesi ve TCK 59/2 maddesi uyarınca da 10 ay müddetle hapsine ve 416 lira 60 ku-
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r"üş ağır para cezası ile mahkûmiyetine, toplam olarak verilen ceza ile hapis ve para cezalarının miktar v« ma
hiyetleri ayrı olduğundan ayrı ayrı infazına karar verilmiştir. Bu hüküm Yargıtayca da onanmak sUFetöylfc ke
sinleşmiştir. 

Hükme sebep olan maddi hadisede; olayla ilgili x>larak Merttürk ve Şimşek aileleri arasında 4 sene îâaee 
vukubulan silahlı çatışmada dilekçi Ishak Merttürk'ün ailesinden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan hususîefcin 
her iki tarafı uyanık ve tetikte bıraktığı, bu nedenle tamamen tesadüf olan (ki olay yerinin pusu kurmaya mü
sait olmayışı bunu kanıtlamaktadır.) bu ani karşılaşma neticesinde her an vurulurum endişesiyle dilekçinin si
laha sarıldığı ve 14 el tabanca ile 2 ve 7 metre mesafeden mağdurlara ateş ettiği halde ölüme sebebiyet ver
memiş olduğu, öldürme niyetinin taşınmadığını kanıtlayacağından dilekçinin öldürecekler korkusu ile kendi
ni savunmak için bu fiili işlediği dikkate alındığında, mahkemenin kanaatına müdahale etmeden hükmedilen 
cezanın affı halinde 27 yaşında olan dilekçinin genç yaşta kanunlarımızın katı hükümleri altında ezilmesine 
müsaade edilmemesi ile kendisinin ve çocuklarının istikbalinin sönmemesinin cemiyet için sosyal fayda ola
cağı düşünülerek, TBM Meclsi adrna niyabeten vazifegören Dilekçe Karma Komisyonu 2 . 2 . 1977 tarihli 
toplantısında izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın çekimser oyu ile diğer üyelerin oyçokluğu ile, af dileğin
de bulunan Ishak Merttürk'ü yukarıda belirtilen hal ve sebeplerle özel affa mazhar görülmüştür. 

içel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Başkanvekili 
Tabii Üye 

Muzaffer Yurdakuler 

Sözcü 
izmir Milletvekili 

Çekinser 
Neccar TÜrkcan 

Kâtip 
Sıva» Senatörü 

Âdil Al tay 

Kâtip 
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet Bozgeyik 
Hatay Miltefcvaküi 

Sabri İnce 

içel Milletvekili 
Ord Mamağlu 

Muş MilîeıtveMi 
A. Haindi Çelebi 

imzada bulunamadı 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Arıkan 

Urfa Milletvekili 
Mustafa Kılıç 

Van Milletvekili 
Kinyas Kartal 

İÇEL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ŞlMŞEKİN TEKLİFİ 

îshak Merttürk'ün Özel Affına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Adam öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet etmek suçundan, Artvin Ağır 
Ceza Mahkemesinin 11 . 3 . 1976 tarih ve Esas 1975/20, Karar 1976/15 sayılı olup Yargıtay'ın ilamıyla ona-
narak kesinleşen hükmü ile 26 sene 8 ay müddetle ağır hapis ve 10 ay müddetle hapis ve 416 ura 60 Jktıruj 
ağır para cezasına hükümlü, Mecitoğlu, Fatma'dan 24 . 3 . 1950 tarihinde doğma, Borçka ilçesinin Düzköyii 
nüfusunda kayıtlı olup aynı yerde oturan tshak Merttürk'ün cezaları, bütün hukuki neticeleri ile birlikte af-
f edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanunu Adalet Bakam yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/389 
Karar No. : 10 

Millet Meclisi Başkanlığına 

27 * 1 ; 1978 

Geçen yasama döneminde TBMM Dilekçe Karma Komisyonunca hazırlanarak TBMM'ne sunulan, an
cak görüşülemeyerek kadük olan; îshak Merttürk'ün özel affına ilişkin kanun tasarısı, içel Milletvekili Sü
leyman Şimşek tarafından yenilenerek teklif haline getirildiğinden, Komisyonumuza havale olunmuş ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; affı istenen şahsın özel af için aranan yaşlılık, hastalık gibi şartlara sahip olmaması ve 
bu suçu işlemiş yüzlerce şahıs içinden yalnızca bir kişinin affının eşitlik ve cezaların mutlak olması prensip
lerine aykırı düşeceği nedenleriyle anılan teklifi uygun bulmayarak reddetmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başlkanivekii 
Ankara Trabzon 

İsmail Hakkı Köylüoğlu İ. Vecdi Aksakal 

Afyonkarahisar Çorum 
Hasan Akkuş M. Kemal Biberoğlu 

tçel Kırşehir 
Ramazan Çalışkan Doğan Güneşli 

Trabzon Urfa 
Lütfi Göktaş Celâl Paydaş 

(imzada bulunamadı) 

Zonguldak 
Koksal Toptan 
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Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 

Sözcü 
Kahramanmaraş 

Mehmet Yusuf özbaş 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Uşak 
M, Selâhattin Yüksel 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 11 

Lale Oraloğiu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı Cezanın 
İnzibati ve Cezai Bütün Neticeleri ile Affına Dair Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince Reddedilen Metni Hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve C. Senatosunca Y^pdAh Değişikliğe 
Dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu RaDoru. (M. Meclisi : 2 /362; 

C. Senatosu : 2/110)' 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 646) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5257-2/110 

21 . / . 1977 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16 . 12 . 1976 gün ve 3797 saydı yazınız : 

Lale Oraloğlu'nun kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezamın inzibati ve cezai bütün neticeleri ile affına 
dair kanun teklifinin, Anayasa ve Adalet Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 20 . 1 . 1977 tarihli 24 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ârıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ 149 

Kabul : 145 
Ret : 2 
Çekinser : 1 
Boş : 1 

Not : Bu kanun teklifi Genel Kurulun 18, 20 . 1 . 1977 tarihli 23 ve 24 ncü birleşimlerinde görüşülmüştür. 



Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/362 

Karar No. : 9 

27 . 1 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibrahimoğlu ile 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun kaçakçı
lık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inziibati ve cezai bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi, Millet Mec
lisi Genel Kurulunca reddedilmiş, ancak Cumhuriyet Senatosunca yeni bir metin düzenlenerek kabul edildi
ğinden, tekrar Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz; Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği yeni metni, metin başlığı ile birilikte aynen benim
semiştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanıveikilli 
Trabzon 

/. Vecdi Aksakal 

Sözcü 
Kahramanmaraş 

Muhalif 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

tçel 
Ramazan Çalışkan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Sivas 
Çekinser 

Tevfik Kor alt an 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Urfa 
Celâl Paydaş 

imzada bulunamadı 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 



MİLLET MECLÎSİNİN REDDETTİĞİ 
METİN 

Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı 
Cezanın İnzibati ve Cezai Bütün Neticeleri ile Affına 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İhtimal ve istihlak kaçakçılığından 
dolayı Ağrı SuMı Ceza Mahkemesinin 7.11.1974 tarih 
ve 1974/779 esas, 1974/1201 karar sayıh kesinleşmiş 
hükmü ile 10 ay hafif hapis ve 1 314 lira 60 kuruş 
tazmüni nitelikte Ihalfif para cezasına malhkûm edi
len Ahmet Lehîb kızı 15.8.1339 doğumlu İslaribııl 
$£i Feriköy Mahallesi Baruthane Sakak, Hane 115, 
•Cilt 64, Sayfa 57 nüfusuna kayıtlı, halen İstanbul Sağ
malcılar Cezaevinde hükümlü Emine Lale Oraloğhı' 
nun işbu cezası bütün (hukuki neticeleriyle birlikte 
affedilmiştir. 

MADDE 2. — IBU Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet ve İçişleri Ba
kanı yürütür. 

3 — 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Emine Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle 
Çarptırıldığı Cezanın Bütün Hukuki Neticeleri ile 

Affına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İstimal ve istihlak kaçakçılığından 
Ağn Sulh (Ceza Mahkemesinin 7 Kasım 1974 tarihli 
ve Esas 1974/779, Karar 1974/1201 sayıh kesinleşmiş 
hükmü ile 10 ay hafif hapis ve 1 314 lira 60 kuruş 
tazmini nitelikte hafif para (Cezasına mahkûm edilen, 
Ahmet Lefrib km 15 Ağustos 1339 doğumlu İstanbul 
ili Feriköy Mahallesi Baruthane Sokak, hane 115, 
cilt 64, sayfa 57'de nüfusa kayıtlı Emine Lale Oral
oğlu'nun cezası, 'bütün hukuki neticeleri ile birlikte 
affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu, Adalet ve İçişleri ba
kanları yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 



_ 4 — 

ADALET KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

Emine Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı Cezanın Bütün Hukuki Neticeleri ile Affına 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu metninin 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosu metninin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Cummufyet Senatosu metıtmin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
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Millet Meclisi (S. Sayısı : fi) 


