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No. : 26 
8 . 1 . 1979 Pazartesi 

Tasarı 

1. — 6830 sayılı İstimlak Kanununun 13 ncü 
maddesinin birindi fıkrasının değiştirilmesine ilşfcin 
kanun tasarısı. '(1/247) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
1. — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 

Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hak

kında kanun tasarısı ve Milli Savunma ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/174) (S. Sayısı : 267) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 1 . 1979) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında Mali Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Plan ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/157) (S. Sayısı : 268) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 1 . 1979) (GÜNDEME) 

N.o 27 
9 . 1 . 1 9 7 9 Salı 

Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 5434 

sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek ve geüioi 
maddeler eklenmesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. (2/664) 
(Plan Komisyonuna) 

2. — C. S. Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün, Mül
ga 13 Mart 1329 tarih İdare-i Umumiye-i Vilâyat 
Kanunu Muvafakatinin 2 nci kısmında yer alan Idare-i 
Hususiye-i Vilâyat Kanununun 16.7.1965 tarih ve 671 
sayılı Kanunla değişik 116 ve 140 ncı maddeleri ile 
7.7.1952 tarih ve 5670 sayılı Kanunun 111 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/665) 
(İçişleri Komisyonuna) 

3. — Tokat Milletvekili Ömer Dedeoğlu'nun, Dev
let memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak 
Hükümler Bölümünün (A) bendinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ilişkin yasa önerisi, (2/666) (Plan 
Komisyonuna) 

4. — Trabzon Millettvekili Rahmi Kumaş'ın, 1136 
sayılı Avukatlık Yasasının 12 nci maddesinin (b) ben
dini değiştiren yasa önerisi. (2/667) (Adalet Komis
yonuna) 

5. — Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç' 
in, başlık parasının yasaklanması ile ilgili yasa öneri
si. (2/668) (Adalet Komisyonuna) 

6. — Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 4 arkada
şının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun ek 5 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun teklifi. (2/669) (Milli Savunma ve Plan Komis
yonlarına) 

7. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ve 7 arka
daşının, İzmir Atatürk Ormanı, zafer abidesi ve mü
zesinin inşaasf için kanun teklifi. (2/670) (Tarım.Or-

man ve Köy İşleri, Milli Eğitim ve» Plan komisyon
larına) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 

ülkelere yapılan, resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

2. — İstabul Milletvekili Turan Koçal'ın, İstan
bul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/175) 

3. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

4. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Silah-
ıl Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

5. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Yeni
şehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/178) 

6. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hüküm 
giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddialara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/179) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Sıkı

yönetim Eşgüdüm Başkanlığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/409) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, dış 
gezilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/410) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Bütçe 
Plan Komisyonu Başkanı emrine tahsis edildiği iddia 
edilen bir arabaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/411) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbu!), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Adı okunan sayın üyenin «burada» 
demek suretiyle yoklamaya katılmasını rica ede
rim. 

1. — Tunceli Milletvekili Hüseyin Erkanlı'nın, 
son günlerde, bazı illerde daha sıkıyönetim ilanının 
gerektiği hakkındaki beyanatlar ve kullanılan «Kur
tarılmış bölge» ibaresine dair gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — «Son günlerde bazı illerde daha 
sıkıyönetim ilanı gerektirdiği şeklinde basında sık 
sık beyanlar yer almaktadır. Ayrıca bazı iller için, özel
likle kurtarılmış bölge - tabiri kullanılmaktadır. 
Bu konularda gündem dışı söz istiyorum, saygıla
rımla. Hüseyin Erkanlı Tunceli»; buyurun efendim. 

Sayın Erkanlı, süreniz beş dakika efendim, bu
yurun. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş
kan, Parlamentonun değerli üyeleri, Kahramanma
raş'ta meydana gelen müessif olaydan sonra 13 il
de sıkıyönetim ilan edildi. Bu illerde sıkıyönetim 
ilan edildikten sonra, Milliyetçi Hareket Partisinin 
sayın Genel Başkanı, yapmış olduğu basın toplan
tılarında özellikle bazı illerde daha sıkıyönetimin 
ilan edilmesini ister beyanlarda bulunmuştur. Bu 
illerde sıkıyönetim ilan edilmesini istemekten öte
ye, bu illere «Kurtarılmış bölge» sıfatını yakıştır
maktadır. Bir memlektin, bir milletin illerini tefrik 
etmek, bazılarına kurtarılmış bölge sıfatını takmak, 
bazılarını daha başka şekilde değerlendirmek, bir 
siyasi partinin genel başkanına yakışmaz. Tabii bu 
sıkıyönetim ilanından sonra, her ne hikmetse, Mil
liyetçi Hareket Partisinin sayın Genel Başkanında 
bazı huzursuzluklar ve rahatsızlıklar başladı. Asıl 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele

re başlıyoruz. 

özlemi şu idi: Sıkıyönetimin etkinliğini azaltmak, 
kamuoyunda tesirini kısıtlamak, Hükümetin yasal 
icraatını küçük düşürmek gibi hareketlerden ibaret
ti. Şimdi müsaade ederseniz, bu illerin ismini say
mak isterim. Evvela 8 'ilde sıkıyönetim ilan edilme
sini istediler, peşinen bu 8 ili 11 ile çıkardılar ve bu 
illerde sıkıyönetimin gerektiğini açıkça vurguladı
lar. 

8 . 1 . 1979 tarihindeki basın toplantısında: İz
mir, Antalya, İzmit, Sakarya, Rize Artvin, Hatay, 
Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis. Bu 11 ilde sıkı
yönetimin ilan edilmesini istiyorlar. Sıkıyönetim yasal 
bir icraattır, Hükümetin yetkisi içerisindedir. Hü
kümet, sıkıyönetimin hangi illerde ilan edileceğini, 
hangi illerde ilan edilmeyeceğini kendisi takdir 
eder. Kaldı ki, bu nevi tavsiyeler, bu nevi lüzumsuz 
istekler halkta tedirginlik, rahatsızlık ve huzursuz
luk yaratmaktadır. Örneğin, şunu arz edeyim; ben 
Tunceli İlinin parlamenteriyim; ben Tunceli İlinde 
sıkıyönetimi gerektiren bir mevzuun olduğuna ve-
yahutta oluşacağına inanmıyorum. Bu itibarla, bazı 
illerde sıkıyönetim ilanını istemek, bazı tavsiyeler
de bulunmak kendilerinin hakkı olmakla beraber, 
bu hakkini iyi kullanmayı istemek de bizim hakkı
mız olması gerekir. 

Neden bunu arz ettim? 

Evvela bir sıkıyönetim ilanı isteği ortaya atılı
yor, sıkıyönetimin ilanı 13 ilde yapıldı, diğer iller
de bu sıkıyönetimin ilanını gerektiren herhangi bir 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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hadise, herhangi bir olay vuku bulmadı. O halde | 
bizim bilmediğimiz, ama sayın Milliyetçi Hareket I 
Partisi Genel Başkanının bildiği çok gizli şeyler var- I 
dır, evvela bunun üzerinde Parlamentonun, sayın par- I 
lamenterlerin durması gerekir. Neden başKa bir siyasi I 
partinin lideri bir başkası, şu şu ilde sıkıyönetim ilan I 
edilsin demiyor da, Saym Türkeş, ne hikmetse na- I 
sil vakıf oluyorsa, nasıl meselelerin indine iniyorsa, I 
bu illerde sıkıyönetim ilan edilmesini istiyor? Bu- I 
nu anlamak güç. Yalnız, anladığımız bir şey var
dır: Sıkıyönetim ilan edilmeden önce aynı konuda I 
sayın Genel Başkan bir teklifte bulundu; Türkiye' I 
de sıkıyönetimin ilan edilmesi gerektiğini, hatta 67 I 
ilde ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Peşinden bir I 
Maraş olayı, müessif bir,olay karşımıza çıktı. I 

Şimdi, biz rahatsız oluyoruz, bununla beraber I 
halk da rahatsız oluyor. Yoksa yeni bir olay mı I 
vardır, yeni bir olay mı tezgâhlanıyor? Yeni bir I 
olayın hareketi içine girilmiş mi, şüphesini uyandı- I 
rıyorlar? O bakımdan, halkı rahatsız eden, halkı te- I 
dirgin eden bu nevi isteklerden vazgeçmede, tahmin I 
ederim ki halkımız ve milletimiz için çok büyük I 
yarar vardır. I 

Sayın arkadaşlarım, sıkıyönetimin ilanını, Ana- I 
yasama 124 ncü maddesi açıkça tasrih etmiştir; I 
hangi şartlarda ve ne şekilde sıkıyönetim ilan edi- I 
lecekse bunu da tespit etmiştir. Bir kişinin, bir si- I 
yasi partinin genel' başkanının kendisini Anayasa- I 
nın üztrinde veyahutta Anayasanın dışında görerek, I 
memlekette kendi isteği tahtında veyahutta parale- I 
ünde bazı isteklerde bulunması, bazı arzularını or- I 
taya koyması, biraz evvel arz ettiğim gibi, hakkı I 
olabilir ama o isteklerinin toplumda yaratmış ol- I 
duğu rahatsızlığı ve huzursuzluğu da gözden geçir- I 
meşinde yarar vardır. I 

BAŞKAN — Sayın Erkanlı, lütfen toparlayın I 
efendim, vaktiniz doldu. I 

HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Sayın ar- I 
kadaşlarım, sözlerimi toparlamak istiyorum. I 

Deminden beri işaret ettiğim gibi, sıkıyönetimin I 
şekli tespit edilmiştir. Bundan sonra halkın huzur- I 
suzluğanu, halkın rahatsızlığını, halkın tedirginli- I 
ğini gerektiren beyanlarda genel başkanların dik- I 
katli olmasını temenni ederiz. I 

İkinci husus da şudur: Hükümetin bu konuda 
çok dikkatli olmasını istiyoruz. Çünkü bu isteklerin I 
sonunda maalesef birçok müessif olaylar meydana 
çıkıyor. Bütün görüşlerim bundan ibarettir. J 
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Hepinizi saygılarla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 

2. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Hükümetin; İzmit'ten geçirilecek olan otoyol ve çift 
hat demiryolu hakkındaki tutumu konularında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Sayın Başkanlığa, Söke Lisesi ile 
ilgili gündem dışı söz verilmesini istirham ederim. 
Amasya, Etem Naci Altunay.» 

Buyurun Sayın Altunay. 
ETEM NACÎ ALTUNAY (Amasya) — Vaz

geçtim. İbrahim Topuz'a veriyorum. 
BAŞKAN — «Sayın Başkanlığa, Hükümetin, 

İzmit içinden geçirilecek olan otoyol ile çift hat 
elektrikli tren demiryolu hakkındaki tutumu üzeri
ne gündem dışı söz verilmesini saygılarımla dile
rim. Kocaeli, İbrahim Topuz.» 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; sizleri saygı ve 
sevgilerle selamlarım.. 

Huzurlarınıza Kocaeli'yi dolayısıyla Türkiye'yi ve 
bir manada Asya ve Avrupa'yı ilgilendiren konuyu 
getirerek Hükümete seslenmek istiyorum. 

Hükümet her konuda olduğu gibi şimdi arz 
edeceğim konuda da büyük bir kaçışın içindedir. 

Yıllar önce İstanbul Adapazarı arası çift hat 
elektrikli tren demiryolu inşaatına başlanmıştı. Yi
ne yıllar önce İstanbul İzmit arası otoyol inşaatı 
başlamıştı. Bu yollar, büyüyen ve kalkman Türki
ye'nin zorladığı ihtiyacın neticesinde ele alınmıştır. 
Trafik anarşisi sonucu da, her yıl 500'e yakın va
tandaşımızın şehit olduğu İzmit - Gebze arasındaki 
yetersiz düşük standartlı yolun, günün şartlarına 
uygun hale getirilmesi için başlanmıştı. Bu inşaat
ların büyük bir kısmı da tamamlanmıştı. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet bu inşaatlar
dan şu anda peşin hükümle vazgeçmiştir. Çünkü, 
1979 yılı bütçesine ödenek koymamıştır. Hükümet 
yetkilileri belki buraya gelip aksini söyleyecekler
dir; fakat zaman beni değil onları tekzip edecek
tir. Hükümet bu inşaatların yapımından neden vaz
geçmiştir? Konuyu sizlere burada açıklamak istiyo
rum: 

Birincisi; bu inşaatlar Adalet Partisi hükümet
leri tarafından ele aünarak başlatılmıştır. 

İkincisi; İzmit şehir içi geçişi nedeniyle, Bayın
dırlık ve Ulaştırma bakanlıklarının mahalli belediye 
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ile anlaşmazlığı vardır. Bu anlaşmazlık, şehri ve şe
hirliyi hiçe sayarak, yolların hemzemin olarak ge
çirilmesinde ve vatandaşın deniz ile olan irtibatının 
iki ayrı utanç duvarıyla kesilerek, inşaatların ger
çekleştirilmesinde Hükümetin ısrar etmesinden gel
mektedir. 

Ruhsat mercii olan belediye, bu yolların şehir 
içinden viyadüklerle geçirilmesini; her partiye men
sup üyelerin olumlu görüşleriyle, oybirliğiyle kara
ra bağlamıştır. Belediyenin bu kararından sonra, 
Sayın Bayındırlık Bakanı İzmit'e gelerek, kulaktan 
dolma bilgiler ışığında restini çekmiş, «Otoyol in
şaatını izmit Belediye hudutlarına getirip bırakaca
ğım» demiştir. Bırakır mı, bırakır. Nerede kaldı 
kitle taşımacılığı? Ulaştırma Bakanlığı da ayrı bir 
hayava girerek, belediyeye 140 milyon lira bağışta 
bulunarak, geçiş hakkını almak istemektedir. Yani, 
belediyeyi ve beldede yaşayan insanları satın alma 
yolunu seçmiştir. Yaptığımız incelemelere göre, bu 
parayı verecek durumu da yoktur Bakanlığın. Sa
dece belediye bu isteklere karşı çıkıyor diye «vaz
geçtik» demek için bir tertip havasındadır. 

Bakanlık, 10 Ocak 1979 tarihine kadar belediye
ye süre tanımıştır. Vazgeçmek için günleri saymak
tadır. Yani, yarın akşam vazgeçecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın muhtelif yer
lerini gezip görenler, birçok kitap ve mecmuaları 
tetkik edenler bilirler ki, böylesine, büyük standardı 
yüksek olan yollar şehir içlerinden geçirilemezler. 
Eğer bir zaruret varsa, mutlaka şartlarına uygun 
olarak, viyadüklerle ve köprülerle geçirilirler ve 
şehirliye zarar verilmeden geçirilirler. 

Hükümetin bu ısrarı yersizdir. Hükümet, 21 nci 
asrın dünyasındaki Türkiye'nin yerini ve yapısını 
hazırlamak mecburiyetindedir. İnşaatı terk edilmek 
istenen bu yollar, İzmit'li vatandaşlar için yapıl
mamaktadır. Bu yollar, Avrupa'yı Asya'ya bağla
yan; Türkiye'nin her yerine ulaşımı sağlayan ve 
trafik anarşisine son verecek olan dev eserlerdir. 

Hükümete sesleniyorum, eser vermekten korkma-
yınız. Büyük yatırımlardan kaçmayınız. Hiç olmaz
sa başlanmış eserlerin tamamlanmasının şerefine or
tak olunuz, bu şerefi paylaşınız. 

Belediyeyi bahane ederek bu eserlerin tamamlan
masından vazgeçişinizi kimseye izah edemezsiniz. 

Bu vesile ile bütün arkadaşlarımı saygı ve sevgi
lerle selamlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 

3. — Antalya Milletvekili Galip Kayanın, Antal
ya sahilindeki yapıların usulsüz yıkımı ile ilgili ola
rak Hükümetin yanlış icraatı konusunda gündem dışı 
konuşması ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Kara-
aslan'ın cevabı. 

BAŞKAN — «Antalya sahilindeki yapıların usul
süz yıkımı ile ilgili olarak, Hükümetin yanlış icraatı 
hakkında gündem dışı söz istiyorum. Saygılarımla. 
Antalya, Galip Kaya.» 

Buyurun efendim. 
Sayın Kaya süreniz 5 dakika, buyurun. 

GALİP KAYA (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Antalya sahilinin Kemer yolu üze
rindeki Göynük ve Beldili köylerine, deniz kenarın
da köy yerleşim sahasında yapılan binalar yanlış bir 
uygulama ve hissi bir görüşle vilayetçe yıktırılmak
ta, bu işlem bir facia halinde devam etmektedir. 

YSE, Devlet Karayolları, Orman, DSİ dozer ve 
kamyonları polis ve jandarma desteği altında mad
di değeri çok yüksek yapıları yerle bir etmektedir. 
İl İdare Kurulunca verilen yıkım kararına karşı yapı 
sahipleri Danıştayda dava açmışlardır, fakat dava 
sonucu beklenmeden bu kış kıyamet gününde yan
gından mal kaçırırcasına sorumsuzca yıkıma devam 
edilmektedir. Mahkeme sonucu beklenmelidir. İda
re hem hâkim hem icracı olamaz. 

Derdini anlatmak için Coplanan halkın feryadı 
dinlenmemiş, jandarmaya ateş açtırılmıştır. Bir köy
lü vatandaşımız jandarma binbaşısının silahından 
çıkan kurşunla yaralanmıştır. Bu arada yedi vatan
daşımız daha aynı olayda yaralanmışlardır. Uzun za
mandan beri radyo, televizyon ve bir kısım basın, 
sahildeki yapı sahiplerini kamu oyuna «Kıyı yağma
cıları, kompradorlar» olarak tanıtmışlardır. Halbuki 
bu şahıslar arasında; esnaf, memur, memur emek
lisi, köylü, şehirli, işçi olmak üzere buradan mülk 
alanlar vardır. 

Kıyı yağması söz konusu olamaz, arazi tapuludur. 
Vatandaş Devletin tapu dairesinden tapu almış, üze
rine inşaat yapmıştır. Binalar vergiye kayıtlı olup, 
emlak vergileri Devletçe tahsil edilmiştir. Tapuyu 
veren Devlettir, inşaata engel olmayan Devlettir, 
şimdi de savunma hakkı tanımadan maddi değeri 
1 milyar liranın üzerinde olan 300'e yakın otel, mo
tel, pansiyon, ikametgâh olarak kullanılan binayı acı
masızca yıkan yine Devlettir. Bu ne biçim devlet an
layışı, bu ne biçim Hükümet icraatıdır? 

Devletin makineleri hizmet gayesi dışında kulla
nılmaktadır. İl İmar Müdürlüğünce yevmiye ile tu-
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tulan solcu militanlar mal sahiplerini; «Evimizi bo
şaltacağız» diye Vilayete dilekçe vermeleri için teh
dit etmekte ve gözleri önünde eşyalarını tahrip et
mektedirler. Olay, Hükümet tasarrufu olmaktan çık
mış, Hükümet tasallutu haline gelmiştir. Anayasayı 
ihlal suçu istenilmektedir. Bu suçun failleri şahsi so
rumluluktan kurtulamayacaklardır. 

Bu yıkım biçimiyle sadece binalar değil, halkın 
devlete ve Hükümete olan güvenci de yıkılmakta
dır. Binalar yıkılacak, buna karşılık yıkımı gerçek
leştiren ve destekleyen Antalya Belediye Başkanı Sc-
lahattin Tonguç'un ve Hükümet Üyesi olan Antalya 
Milletvekili Sayın Deniz Baykal'ın kuru inatları ayak
ta kalacaktır. Diğer servet düşmanlarının da yürek
leri soğuyacaktır. 

Yapı sahipleri, Cumhurbaşkanına, Başbakana, Tu
rizm, İmar îskân ve İçişleri Bakanlıklarına yazılı mü
racaatta bulunmuş cevap alamamışlardır. Hükümet 
ve Antalya'daki temsilcisi Vali, «Yıkılan binaların 
yerine Dünya Yatırım Bankası kredisii ile 25 bin ya
taklı tesis kurulacağını» bildirmektedir. Bu beyan 
hakikate aykırıdır. Çünkü, yıkım sahası adı geçen 
planın dışındadır, kamuoyunu yanıltmak için bu ya
lana başvurulmuştur. Antalya Valisi ağır baskı al
tındadır. 

İmar ve İskân Bakanlığı, 1605 sayılı Yasa hük
münü yerine getirmemiş, bu bölgenin imar planlarını 
ve talimatnamelerini hazırlamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, lütfen toparlayın efen
dim. 

GALİP KAYA (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim., 

Kıyı şeridini kasten değiştirmiş, eski harita ve fo
toğrafları nazara almamıştır. Yapı sahiplerinin Dev
lete ve yıkıcılara dört makul açık teklifi vardır : 

«1. Yapılmış bir yerleşme planı varsa Beldibi ve 
Göynü köyü sakinlerine verilsin. Devlete hiçbir kül
fet yüklemeden 1 yıl içinde planı uygulayıp gerçek
leştirelim. 

Bu olmazsa; 
2. Bina sahiplerine senenin iki ayında faydalan

ma hakkı tanınsın, diğer aylarda ukllanma hakkı ve 
geliri Turizm Bakanlığına ait olsun. Mevcut 1 600 
yata'k heder olmasın. 

3. Binalarımızın, değerince hisse verilerek, ku
rulacak bir kooperatif veya turizm şirketine ortak 
olalım. 

4. Ya da kamulaştırma yoluna gidilsin.»» diyor
lar. «Bizim olmayacaksa Devletin olsun, ama heder 
olmasın» diyorlar. 

Bu teklifler, üzerinde durulmaya ve düşünülmeye 
değmez mi? Yatak kıtlığından yakınan Turizm Ba
kanının ve döviz sıkıntısından kıvranan Hükümetin 
bir kuruş sarf etmeden elde edeceği 1600 yataklık 
hazır bir kapasiteyi reddederek bir an önce yıkıp 
mahvetmek için neden bu kadar acele ettiklerini an
lamak mümkün değildir. Bu korkunç bir hesapsızlık
tır, ülke ekonomisine ve Türk turizmine vurulan bir 
darbedir. 

Sayın Başbakandan, Turizm, İmar İskân ve İçiş
leri bakanlarından olaya acilen el koymalarını, va
tandaşın Danıştayda savunma hakkının korunmasını, 
Devlet makinelerinin gaye dışı kullanılmasının ön
lenmesini, vatandaşın sesine kulak vererek milli eko
nomi ve Devlet yararına olan isteklerinin incelenme
sini, mevcut büyük bir turizm kapasitesinden Devle
tin yararlandırılmasını ve bu nedenlerle yıkım facia
sını derhal durdurmalarını ve mağdurları caresizl'ik 
içinde bunalımdan kurtarılmalarını bekliyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 

/. — Tunceli Milletvekili Hüseyin Erkanlı'nın, 
son günlerde, bazı illerde daha sıkıyönetim ilanının 
gerektiği hakkındaki beyanatlar ve kullanılan «kurta
rılmış bölge» ibaresine dair gündem dışı konuşması 
(Devam) 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocal. 
Sayın Hüseyin Erkanlı'nın konuşmasına karşı... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Söz istiyorum Sayın Başkan; 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, bilâhara 
zatıâlinize söz vereceğim, Sayın Koçal'a söz verdik. 

Sayın Kocal, kısa rica edeceğim efendim. 
ALTAN ÖY'MEN (Ankara) — Niçin söz aldı 

efendim Sayın Kocal? 
BAŞKAN — Efendim Sayın Hüseyin Erkanlı'nın, 

Miliyetçi Hareket Partisine karşı yaptığı bir konuş
ma üzerine söz verdim. 
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ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Üzerinde mi efen
dim? Hangi maddeye göre efendim? 

BAŞKAN — Rica ederim... Buyurun Sayın Ko-
Çali 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın miletvekilleri; 

Gündem dışı konuşan bir arkadaşımız, Türkiye'de 
13 yerde ilan edilen Sıkıyönetime ilaveten Milliyetçi 
Hareket Partisinin bu iller dışında daha bazı illerde 
Sıkıyönetim isteyişini bir tedirginlik ve bizce, anla
ma kabiliyetinin dışında izah buyurdular ve dediler 
ki: «Bu şekilde sıkıyönetimi diğer vilayetlerde de is
teme, birtakım huzursuzluklar ve rahatsızlıklar mey
dana getirecektir.» 

Sıkıyönetimin ilan edilmesi ve ilan edilen vilayet
lere de ilave edilmesi niçin huzursuzluklar ve rahat
sızlıklar meydana getirsin? Sıkıyönetim Anayasamızın 
124 ncü maddesine göre, gerekli görüldüğü zaman, 
gerektiği yerlerde ilan edilmesi icap eden Anayasa
nın açık bir hükmüdür. Biz bu vilayetlerin dışında da 
Sıkıyönetim istemişsek, bu vilayetlerde de, Allah ko
rusun, arzu etmemekle beraber çok büyük hadisele
rin vukubulacağını tahmin etmek veyahut da görmek 
neticesinde ifade etmiş bulunuyoruz. Yoksa sayın söz
cünün ifade ettiği gibi, biz daha evvelce sıkıyönetim 
ilanını isterken, arkasından Kahramanmaraş'ta olan 
o kan ağlatıcı, hepimizi üzen hadiselerin var oluşu 
gibi, daha evvelden de kesin ve net olarak şu vilayet
te veya bu vilayette, müneccim değiliz ki bilelim bir
takım hadiselerin olabileceğini. Yalnız görünen köy 
kılavuz istemez misaliyle, biz bu 13 vilayetin dışında 
bazı vilayetlerde de Sıkıyönetim istediysek, bunlar
dan bir tanesi de İzmit vilayetidir. Neden acaba îz-
mit vilayetinde sıkıyönetimin ilan edilmesini istiyo
ruz? 

Çünkü, İstanbul'da ne kadar anarşist varsa Sıkı
yönetim bölgesinden dışarıya çıkmış ve izmit'te kü
melenmiş durumdadırlar ve orada birtakım sabotaj
lar ve birtakım hareketleri yapacağını, teşkilatımı
zın ve vatandaşlarımızın bize intikal ettirmiş olduğu 
bilgiler altında öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca... 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Kurtlar mı 

haber verdi? 
TURAN KOÇÇAL (Devamla) — Dinle, dinle, 

dinle. 
Ayrıca daha dün Mardin'e, 400'ün üzerinde ro

ketatar mermi nereden geldi? Bu roketatar mermiler 
tabanca mercisi değildi, ismi üzerinde roketatar bun

lar. Hudut ilimiz olan Mardin'de bu roketatar mer
milerin ne işi vardı? Ne için kullanılacaklardı? Ne
reden gelmişlerdi? 

Onun için, biz, Mardin ilinde de Sıkıyönetimin 
ilanını lüzumlu görmekteyiz. Ama Anayasamızın 
124 ncü maddesi, haliyle sıkıyönetimin kimler tara
fından ilan edileceğini açık ve seçik olarak yazmış
tır. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ola
rak siyasi bir teşekkülüz. Düşünce ve kanaatlerimizi 
söylemek bizim en asıl görevimizdir. Bu görevimizi 
yerine getirirken de Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 
üyelerinin tahakkümü altında ve onların direktifi al
tında mı acaba hareket edeceğiz? 

Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biz 
de bir siyasi parti olarak, Anayasanın bize vermiş ol
duğu haklar içersinde düşünce özgürlüğümüzü ve fi
kirlerimizi her zaman, her yerde çekinmeden izah 
etmeye devam edeceğiz. Fakat şunu da ifade etmek 
isterim ki, Sıkıyönetim olmasına rağmen dün akşam 
Mamak ve çevresinde, işte, devrimci gençlerin Sıkı
yönetime ve Türk ordusuna hakaret dolu yazılarını 
dağıttıkları beyannameler vardır ve bunu da ben Sa
yın Başkana tadkim ediyorum. 

AVNİ GÜRSOY (Zonguldak) — Siz dağıtmışsı-
nızdır onları siz... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Tosuncuk
lar dağıtmıştır onu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 

3. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Antal
ya sahilindeki yapıların usulsüz yıkımı ile ilgili olarak 
Hükümetin yanlış icraatı hakkında gündem dışı ko
nuşması ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'-
ın cevabı (Devam) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Galip 
Kaya'nın konuşmasına karşı cevap vermek üzere 
imar ve iskân Bakam Sayın Ahmet Karaaslan, bu
yurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA
ASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Antalya Milletvekili Sayın Galip Kaya'nın, İmar 
Yasasıyla ilgili olarak, bugüne kadar yerine getiril
meyen zorunlu bir görevi yerine getirmiş olmamızdan 
dolayı yapmış olduğu gündem dışı konuşma ile Yüce 
Meclise bilgi arz etmek imkânını tanıdığı için, kendi
sine huzurunuzda evvela teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet icra organı 
olarak... 
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BAŞKAN.— Sayın Karaaslan, bir hususun anla
şılmasında zaruret var. Sayın Kaya'nın konuşmasına 
karşı Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun 
da söz istediler. Burada biz her iki sayın Bakana de
ğil, yalnız Hükümet adına Sayın Ahmet Karaaslan'a 
söz verdik; esasen Sayın Karaaslan da, Sayın Alev 
Coşkun'dan evvel söz istemişti. O itibarla Sayın Coş-
kun'un bunu böyle bilmesini rica ederim. 

Buyurun Sayın Karaaslan. 
TURİZM VE TANİTMA BAKANI ALEV COŞ

K U N (İzmir) — Efendim, İçtüzüğe göre iki, üç Ba
kanı ilgilendiren konuda bakanlar izahat verebilir. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Karaaslan 
cevap veriyorlar efendim. 

Buyurun Sayın Karaaslan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANİ AHMET KARA

ASLAN (Devamla) — Efendim, izin verirseniz ko
nunun bizim sorumluluğumuza giren yönü vardır. 
Biz İmar ve İskân Bakanlığı olarak, İmar Yasası uy
gulamasından sorumlu Bakanlık olarak ben o yönüne 
cevap vereceğim. Eğer ayrıca Sayın Turizm ve Ta
nıtma Bakanının görevine taalluk eden bir yönü var
sa; bilmiyorum, İçtüzük muvacehesinde ona da cevap 
verme hakkı verilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bayındırlık Baka
nı da cevap versin. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Baş
bakan da cevap versin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA
ASLAN (Devamla) — İcra organı olarak biz Yüce 
Meclislerden geçen yasaları uygulamak durumunda
yız, Yasaları uygularken ne kişilerin düşünceleri, ne 
de amaçları, takdir edersiniz icrayı hiçbir surette ilgi
lendirmez. 

Şimdi gönül arzu ederdi ki, değerli arkadaşım bu 
konuyu bu kürsüye getirirken söze şöyle başlasın, 
«(Senelerden beri yürürlükte olan bu yasanın hüküm
leri bugüne kadar neden uygulanmamıştır? Kişilerin 
hukuku burada savunulurken, kamunun, Devletin, 
miletin hukuku neden savunulmamıştır?»; diye biz
den hesap sorsun. O zaman çok daha rahat cevap 
verme imkânına sahip olurduk. 

1605 sayılı Kanun 1972 yılında çıkmıştır. O za
mana kadar... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Otellerin hesabını 
veriniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sayın, rica edi
yorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA 
ASLAN (Devamla) — Evet bu kürsüde her zaman 
hesaplaşmaya hazırız. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan siz konuşmanıza 
devam buyurun, rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA
ASLAN (Devamla) — Her zaman hesaplaşmaya ha
zırız. Arzu ettiğiniz meseleleri getirirsiniz, biz de ic
raatımızla ilgili olarak her zaman cevap verme duru
mundayız. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Otellerin hesabını veremezsiniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın arkadaşlar, rica 
ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA 
ASLAN (Devamla — Her şeyin hesabını veririm Sa
yın Köylüoğlu; ama sizin veremeyecek çok hesabınız 
var. (CHP. sıralarından alkışlar) Evet, her şeyin hesa
bım. veririm Sayın Köylüoğlu. 

MUSTAFA KEMAL AYKUT (Denizli) — Otel
lerde mi vereceksiniz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA
ASLAN (Devamla) — Otellerde değil Meclisin kürsü
sünde veririm, otel lobilerinde hesap tutmak size düşen 
bir görev. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Bakan, 
bunlar başka laf bilmez, siz konuşmanıza devam edi
niz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA
ASLAN (Devamla) — 1605 sayılı Yasa, 1972 yılında 
çıkmıştır ve o zamana kadar kıyılara getirilmeyen bir 
hukuki düzenleme getirilmiştir. Bu yasaya göre, de
niz, onun mütemmim cüzü olan kumsal bataklık saz
lık tamamen sahil sayılmış, devletin dahi özel mülki
yetine konu olmayacak bir düzenleme, bir hukuk an
layışı getirmiştir. Burada devletin dahi özel mülki

yeti söz konusu değildir, ancak devletin hüküm ve ta
sarrufu söz konusudur. Yani burada devlet dahi özel 
mülkiyetine söz konusu olabilecek bir yapılaşmaya 
gidemez. 

Antalya'da yıktırılan binaların büyük bir kısmı 
devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kumsalın 
üzerindedir. Bunlar her türlü mercilerden geçmiş, 
hukuki derecattan geçmiş ve yıkını kararı kesinleşmiş 
olan binalardır. Sayısı 200 dvarındadır; Danıştay'a 
yapılan başvuruların birçoğu da bu düşüncelerle, hu
kuka aykırı düştüğü gerekçesiyle reddedilmiştir. Şu 
anda yıkımı gerçekleştirilen 50 civarındaki bina, yıkım 
kararı tamamen kesinleşmiş olan binalardır. 
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Danıştay'dan veya diğer yargı mercilerinden yü
rütmenin durdurulması kararını alan, hiçbir bina yı
kılmamıştır; İmar nizamlarına uygun olarak yapılan 
hiçbir bina yıkılmamıştır; ruhsata bağlanmış hiçbir 
bina yıkılmamıştır. Bunun dışında, imar nizamlarına 
aykırı olarak yapılan ve hakkında yıkım kararı veri
len ve itirazları da yetkili mercilerce yerinde görül-
meyip reddedilen binalar yıkılmaya başlanmıştır. 

Öyle zannediyorum ki, biz burada bu yasayı uy-
lamamış olsaydık, o zaman Yüce Meclisin huzuruna 
bu kadar rahat çıkıp, Meclis'ten bu yasa çıktı neden 
uygulanmadı dendiği zaman konuşmak imkânını bu
lamazdık. Ben bugün bu rahatlık içerisinde konuşu
yorum. 

Burada yasalar ölçüsünde, yasa sınırları içerisin
de görevlerini ifa eden kamu görevlilerini suçlamak, 
zannediyorum ki ne sayın arkadaşıma ne de orada
ki yurttaşlarımıza hiçbir yarar sağlamayacaktır. Vali 
tamamen kesinleşmiş kararları yerine getirmekle yü
kümlüdür ve bunu icra etmektedir. 

İl imar müdürlüğünce çalıştırılan elemanlara ge
lince : İl imar müdürlüğü işçi çalıştırıyor; bunun dü
şüncesinin ne olduğuna, kim olduğuna bakmaz. Bu 
sağcı da olabilir, solcu da olabilir. Eğer işi yapıyorsa 
ücretini alır, verilen hizmeti görüyorsa karşılığını alır, 
yapmıyorsa karşılığını almaz. Bunda yadırganacak ne 
vardır? Yani, bu ücreti alan kimse solcu olmasa da 
sağcı olsa, acaba bu ücret karşılığında aynı işi yap
mayacak mıdır? 

GALİP KAYA (Antalya) — Bunları yapsaydın 
o zaman bunu da reddederdin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Bunu bir yasa hükmünü yeri
ne getiren bir valinin, bir imar müdürünün tasarru
funu başka amaçlarla kendi düşüncesine göre yorum
layıp, efendim solcular Antalya'da bina yıkıyor de
menin, bilmiyorum aklı selim sahibi bir milletvekili
nin ağzından çıkması gerekmeyen bir beyan olduğu 
kanaatini taşıyorum. 

GALİP KAYA (Antalya) — Doğrusu böyle Sa
yın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Efendim, kesinleşmiştir. Ya
salara göre o binaların yıkımı kesin olarak karara 
bağlanmıştır, hükme bağlanmıştır. 

GALİP KAYA (Antalya) — Mahkemede dava 
devam ediyor, ispat ederiz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA 
ASLAN (Devamla) — Efendim, eğer yargı kararın

dan alınmış bir yürütmeyi durdurma, yıkımı dur
durma kararı varsa bana çıkın şu kürsüde deyin ki, 
şu bina hakkında... 

GALİP KAYA (Antalya) — Mahkemede. 
İMAR VE İSKÂN BAKANİ AHMET KARA-

ASLAN (Devamla) — Evet, «Mahkemeden çıkmış 
karar vardır, buna rağmen yıkılıyor,» deyin. Ben o 
zaman Yüce Meclisin huzurunda gereğinin ne olaca
ğını ifade edeceğime dair beyanda bulunayım. 

Say m Kaya, hakkında yürütmenin durdurulması 
kararlat! verilen, yıkımının durdurulması konusun
da karar verilen bir tek bina yoktur, hepsi kesinleş
miştir. Hepsinin, haksız birtakım menfaatler peşinde 
kamunun sırtından, milletin sırtından sahili yağma
ladıkları. yargı kararlarıyla gerçekleşmiştir. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DURMUŞ ALİ ÇALİK (Konya) — Sayın Baka
nım, villasını yıkmışlardır. 

GALİP KAYA (Antaiya) — Devletin tapu daire
sinden satın almış. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Efendim, İmar ve İskân Ba
kanlığı görevini yapmıyor gibi bir beyanda da bu
lundu değerli arkadaşım, ona da cevap arz edeyim. 

İmar ve İskân Bakanlığı bu konuda görevini yap
mıştır. Turizm Bakanlığı tarafından turistik amaçla 
sahillerimizin fiziksel planlaması yapıldı. Bu sahil 
de kamu kuruluşları tarafından işletilecek turizm 
alanları şeklinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tara
fından planlanmış ve Bakanlığımızca da onaylanarak 
plan yürürlüğe girmiştir. Şu anda turistik tesisler dı
şında ve kamu kuruluşları dışında oraya herhangi bir 
şey yapmak söz konusu değil. 

Kaldı ki, burada itham ettiğiniz Turizm Bakanı 
arkadaşım da, bunlardan turistik amaçlarla kullanı
labilir durumda olan binaların heder edilmeden kul
lanılması konusunda bir anlaşmayla bir hayli gayret 
sarf etti ve halen de zannediyorum bu gayretini sür
dürmektedir. 

Ben, bir bakan arkadaşım adına burada beyanda 
bulunmaya kendimi yetkili görmediğim için daha 
fazla detaylarına girmiyorum. Hiç kimse bir milli 
servetin heder edilmesinden zevk duymaz, hele Hü
kümetimizin düşüncesinde, bırakın bir milli servetin 
bir milli çöpün dahi heder edilmesini biz Hükümet 
olarak aklımızdan geçirmeyiz. 

Bizim anlayışımızda yalnız yağma yoktur, bizim 
anlayışımızda devletin, milletin sırtından servet edin
me yoktur. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 
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GALİP KAYA (Antalya) — Yağma yok. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Efendim, Sayın Kaya, siz de 
biliyorsunuz ki, yapılan binaların çoğu tamamen 
kumsalın üzerine inşa edilmiştir; Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olan kamu arazisi üzerinde inşa 
edilmiştir; halen yıkımı gerçekleştirilen 50 binanın 
durumu budur. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Onlar orada 
çimeceklermiş. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Netice olarak, arkadaşımın 
burada ileri sürmüş olduğu beyanların hiçbiri ne bu
gün yürürlükte olan yasalarla çelişkili durumdadır, 
ne hukuk dışı bir tasarrufta bulunulmuştur, ne de 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
433 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi: 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (1/130) (S. Sayısı: 114) (1) 

BAŞKAN — Şimdi efendim kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin, «Kanun tasarı ve teklifleriyle ko
misyonlardan gelen diğer işler» kısmının 1 nci sıra
sında yer alan 114 sıra sayılı 1412 sayılı Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkra ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesi; 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci Maddesi
nin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 443 ncü Mad
desine Bir Fıkra eklenmesi; 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş-

(1) 114 S. Sayılı basmayazı 29.6. 1978 tarihli 
165 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

yasal olarak hak sahibi olan hiçbir yurttaşın hakkı 
ihlal edilmiş değildir. 

Yüce Meclise durumu arz eder, saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun 

«İçtüzüğün 70 nci maddesine göre açıklama yapmak 
istiyorum» diyor. 

Sayın üyeler, Sayın Galip Kaya sözlerine başlar
ken esasen bana verdiği takdim yazîsında da «Hükü
metin tutumu hakkında» demişti, Hükümetin tutumu 
hakkında da Sayın Karaaslan'a söz vermiş bulunu
yoruz; ancak ben, tutanağı getirteceğim, eğer Sayın 
Alev Coşkun'a söz verilmesi gerekli bir husus varsa 
bu oturumda olmak üzere kendilerine söz takdim 
edeceğim. 

Tasarının birçok maddesi üzerinde, esas komis
yonun, 88 nci maddeye göre verilmiş önergeleri var
dır. Bu önergeler çok sayıda ve uzun olduğundan, 
sayın üyelerin takiplerine kolaylık olması için bastı
rılmıştır. 

Bunları şimdi sayın üyelere dağıttırıyorum efen
dim. 

Lütten kâğıtlar süratle sayın üyelere ulaştırılsın 
efendim. 

Efendim, 8 noi maddeyi okutuyorum : 

Madde 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa aşağıdaiki ök 10 ncu madde eklen
miştir. 

«Ek Madde 10. — Kabahat faili, hareketine uyan 
kanun maddesinde; 

Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (beher 
gün için, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun 4 ncü maddesinin birinci bendinde tayin edilen 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

tırılmesj; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin ve 5434 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi; 1918 sayılı, Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, 33 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 
nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Yürürlükten Kaldı
rılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Daha önce tasarının 8 nci maddesine kadar gö

rüşülmüştü. 
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asgari had üzerinden) maddede yazılı hafif hapis ce
zasının asgari haddine tekabül eden miktarı. 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte, hafif para ce
zası öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için yu
karıdaki şekilde tespit olunacak miktar ile hafif para 
cezasının asgari haddini. 

Duruşmadan ve herhalde sorgusundan önce mu
hakeme masrafları ile birlikte hâkim önünde ödeye
ceğini bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine 
ve suçun istenmesindeki özelliklerine göre, bu talebin 
kabul edilmesini takip eden 10 gün içinde merciine 
ödeme yapılması halinde, dava ortadan kaldırılır. Pa
ra cezası ve hürriyeti bağlayıcı cezalardan birisinin 
verilebildiği hallerde ödenecek miktar para cezasıdır. 

Suçun temas ettiği kanun maddesinde ayrıca muay
yen bir meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması 
bu madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil et
mez. 

Davanın ortadan kaldırılması, şahsi hakkın isten
mesine, malın geri alınmasına ve müsadereye iliş
kin hükümleri etkilemez. 

Ceza kararnamesine itiraz üzerine, duruşma yapıl
ması gereken halde de, bu madde hükmü uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 8 nci maddeyi dinledi
niz. Madde üzerinde söz isteyen sayın üyeler?.. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Hasan Yıl

dırım, buyurun efendim. 
Sayın Yıldırım, kanun görüşmelerinde sayın üye

lerin konuşma süreleri 5'er dakika, gruplar ve hükü
met adına yapılan konuşmalar 10'ar dakikadır. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım, 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasına 
eklenmek istenen ek 10 ncu maddenin anafikrine 
katılıyorum. Gerçekte bugün, yargılamadaki aksak
lıklar - insan unsuruyla ve bilinen nedenlerle - mah
kemelerde, davalarda altından kalkılamayacak dere
cede çoğalma vardır; sulh ceza mahkemelerinde yar
gıçlar günde 70-80 dosyayla duruşmaya çıkmaktadır
lar. Yargılamadaki aksaklık, usûldeki zorluklar kar
şısında, adaletin süratle tecellisi kabil olmamaktadır. 
Mahkem el erdeki davaların azalması, işlerin süratle 
sonuçlanması bakımından böyle bir maddeye gerek
sinim vardır derim. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde Ceza Hukuku
muzda yepyeni bir sistem, yepyeni bir uygulama ge
tirmektedir. Af demeyeceğim ama, madde Yüce 
Meclislerce kabul edildiği takdirde, kabahat nev inde
ki suçlar, bir nevi, af şümulüne girmektedir. 

Yalnız, maddenin yazımını ceza tekniğine, yasa
daki tekniğe pek uygun görmüyorum. Bu bakımdan, 
maddenin yazım şekline katılmayı, kendimi zorlama
ma rağmen, kabul edemedim. 

Maddenin özellikle 1 nci ve 2 nci fıkrası gerçi 
eski kanunda da bu var ama, yargıçlara bir nevi emir 
verir durum taşıyor; böyle bir nitelik var; 1 nci ve 
2 nci fıkrada, biz, yargıçların takdir hakkım tama
men kaldırmış durumdayız. Kusura bakmayın, eski 
bir yargıç olarak ben 1 nci ve 2 nci fıkraya katılama
dım. Yani, kuşku ne? Bizim şimdi elimizde kalmış 
tek müessese, güvenmemizin gerektiği tek müessese 
adalettir; ama onun da takdir hakkını bu yasayla kal
dırıyoruz. Öyle ki, cinayet olaylarında, diğer davalar
da yargıca asgari ve azami hadler içerisinde ceza ta
yin etme yetkisini, fırsatını, takdirini veriyoruz; 1 
nci ve 2 nci fıkrada ise - aynen bir nevi emirdir -
«Sen kabahatin temas ettiği yasa maddesinde özgür
lüğü bağlayıcı cezanın asgari; keza, değiştirilmek 
istenen 647 Sayılı Yasanın 4 ncü maddesi gereğince 
orada yazılı olan para cezasının asgari haddini uy
gulayacaksın diyoruz. Belki pratikte faydalı olabilir, 
belki davanın süratle sonuçlanmasına yardımcı ola
bilir; ama, (acaba yargıçların takdir hakkı bakımın
dan çok muttaassıp mı davranıyorum) Ben bunu uy
gun göremiyorum. Yasanın tekniğine aykırı olduğu 
gibi, yargıcın genel takdir kuralına da tamamen aykı
rıdır. 

Bu kürsiye çıktığımız zaman müteaddit defalar 
söylüyoruz, Medeni Kanunun 1 nci maddesinde yar
gıca geniş takdir hakkı var; yargıca diyoruz ki kanun 
bulunamazsa örf ve âdete göre hükmedeceksiniz; örf 
ve âdeti dahi bir konuya uygulama olanağına sahip 
değilseniz siz kendinizi Meclis yerine koyacaksınız; 
Yüce Meclis olduğumuz zaman kanun nasıl çıkacak 
idiyse ona göre düşüneceksiniz, olayı o şekilde hük
me bağlayacaksınız.» Bu bakımdan ben, yargıcın tak
dir hakkını kısıtlayıcı, yargıca emredici nitelikte gör
düğüm ek 10 ncu Maddenin 1 noi ve 2 nci fıkrasına 
katılamıyorum. 

Efendim, kabahat nevinde bazı suçlar vardır ki, 
niteliği itibariyle cürümlerdeki suçlardan daha ağırdır. 
Asayişi muhil suçlar var; asayişi ihlal edici kabahat 
nevindeki suçlarla karşı karşıya kalan yargıç, bu mad
de aynen geçtiği takdirde, tutuklamada tereddüt gös
terecektir. Örneğin, kabahat nevinden olan, Ceza 
Yasasının 571 ve 572 nci maddeleri... Adam çıkmış, 
ortalığı velveleye vermiş, sağa sola hakaret etmiş, bir 
sürü gürültüler, rezaletler çıkarmış... Asayişi muhil 
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olan bu suç adliyeye intikal ettiği zaman, yargıç, «bu
nu uygulayabilirim» düşüncesiyle, bunu tutuklama-
yabilir. Bunun dışında bir örnek daha vereceğim : 
Kumar oynayanlar ve oynatanlar. Bunlar toplumun 
ahlakına ters olan suçlar... Bu suçlarda bile, adam 
gidecek, kumarını oynayacak, nara atma hevesinde 
olan adam gibi, polisi çağıracak, «Al sana 100 lira, 
ben falanca yerde nara atacağım» düşüncesiyle hare
ket edecek; kumarını oynayacak, rezaletini yapacak, 
ondan sonrada gelecek, yargıcın huzuruna çikacak; 
boyun eğecek, «Yargıcım, beni affetdin; ben bu suç
tan ötürü para cezasını ödeyeceğim» demek suretiy
le, kendisini toplumun ahlakını zedeleyen bir suçtan 
ötürü, para cezasıyla kurtarabilecek. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen toparlayın 
rica ediyorum. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir örnek vereceğim. 
Hatırladığıma göre, Ceza Yasamızın 545 nci maddesi 
var : «15 yaşını geçmeyen küçükleri dilenciliğe zor
lama...» Yani, bağışlayın, İstanbul, Ankara sokakla
rı, gerçekten yaşları 7 ila 13-14 arasında olan kimse
lerle dolu... Şimdi, bunu ticaret olarak kullananlar 
var; bunlar sürecek çocukları piyasaya, dilencilik yap
tıracak, para kazanacak ve ondan sonra mahkemeler 
huzuruna gelecek; «Ben falanca maddeden istifade 
edeceğim» demek suretiyle, yargıcın merhametine, 
şefkatine girmiş olacak. 

Bu itibarla, ben derim ki," genel olarak maddenin 
kavramına, amacına katılıyorum, olsun; ama demin 
arz ettiğim gibi, «Acaba Komisyon bu konuda ne dü
şünür? Yargıcın takdir hakkını kısıtlar mı?» bir. 
İkincisi, kabahat nevinde olmasına rağmen - dört, 
beş madde sıraladım - eğer ele alınır, üzerinde du
rulursa, bunlar asayişi muhil, edebe muhalif üç beş 
madde, bunun ek 10'ncu maddenin dışında bırakıl
masını isterim: Takdir tabii Yüce Parlamentonun
dur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Çorum Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Biber-

oğlu; buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkanım, Grup adına malumat arz edeceğim. 
Acaba Sayın Komisyon, Hasan Yıldırım Beyin açık
laması üzerine bir şey söyleyecek mi? Ondan sonra 
ben açıklayayım; çok önemli. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, bu 
8 nci önerge ile bu 8 nci madde kaldırılıyor. 

BAŞKAN — Efendim, ona ait önergeniz de var; 
evet. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet var. 

BAŞKAN — 3 tane önerge var şu anda. 
Sayın Biberoğlu, bu durumda 3 önergeyi geliş 

sırasına göre okutalım; eğer arzu ederseniz konuşun; 
fakat kaldırılmasına müteallik bir önerge de var efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Grup adına mı efendim?.. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet efendim, evvelce tezkeremiz verilmişti. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Süreniz 10 dakikadır; buyurun. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ

BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Önümüzdeki tasarı demeti içinde 8 numaralı mad
deyi teşkil eden ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nuna bir ek 10 ncu madde ilavesini öngören madde, 
prensip olarak, meri kanunun ek 5 nci maddesinde 
yer alan ön ödeme sistemini geliştirerek ve genişle
terek yeniden düzenlemektedir. Bu eklenmek istenen 
ek 10 ncu madde ile, kabahat fiilleri için hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza öngörülmüşse, bu cezanın asgari 
haddi nazara alınarak para cezasına dönüştürülecek 
ve bu para cezasını, duruşmasından ve her halde sor
gusundan önce yargılama masraflarıyla birlikte öde
meyi kabul eden sanıkların kişiliği ve suçun işleniş 
tarzı dikkate alınarak, 10 gün içinde ödemesi tak
diri ile davanın ortadan kaldırılmasına hüküm veril
mesi sağlanacaktır. 

Adalet Partisi Grubu, toplum için daha az vahim 
sayılabilecek olan kabahat fiillerinden ötürü, yargıla
ma külfet ve masraflarını ve mahkemelerin yükünü 
hafifletecek olan böyle bir tedbiri olumlu mütalaa 
etmektedir. Aynı zamanda, hafif bir kabahat fiili yü
zünden vatandaşın işinden gücünden kalması ve bazan 
hürriyetinden olması da önlenmiş olunacaktır. Tabii, 
sanık lehine alınacak bu tedbirlerin, mağdurların şah
si haklarını arama imkânlarını da haleldar etmeye
cektir. 
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Burada Hasan Yıldırım arkadaşım, - her zaman 
konuları dikkatle ve hassasiyetle incelediğini müşa
hede ettiğim ve fikirlerine saygı duyduğum arkada
şım - bir endişesini ortaya koydu. 

Gerçekten bu'maddeden hâkimlerin böyle bir ted
biri uygulayıp uygulamama konusunda takdir yetki
sine sahip kılınmaması anlamı çıkarsa, bunu biz de 
doğru bulmayız. Yalnız, değerli arkadaşımın da, Yü
ce Meclisin de bir inceliğe dikkatini çekmek istiyo
rum : Metnin, Adalet Komisyonunca düzenlenen ek 
10 ncu madde metninin 3 ncü fıkrasında - ki ben onu 
dikkatinize iyice sunabilmiş olmak için tekrar okuya
cağım - bir incelik var; bakın, şu: «Duruşmadan ve 
herhalde sorgusundan önce mahkeme masraflarıyla 
birlikte, hâkim önünde, ödeyeceğini bildirmesi ve 
mahkemece de - dikkatlerinizi buraya çekmek istiyo
rum - sanığın kişiliğine ve suçun istenmesindeki özel
liklere göre bu talebin kabul edilmesini takip eden 
10 gün içinde merciine ödeme yapılması halinde dava 
ortadan kaldırılır.» 

Sonuç «kaldırılabilir»ı olmayıp, «kaldırılır», den
mekte ise de, hâkimin takdir hakkı, okuduğum me
tinde mahfuzdur. Şöylesine mahfuzdur ki, hâkim, bu 
parayı sorgusundan önce yatıracağını beyan eden sa
nığın kişiliğine, özel hallerine ve suçu işleyiş biçimi
ne ve suçun özelliklerine bakarak, gerekirse önceden 
para yatırarak, hakkındaki cezayı tedbire çevirtme ta
lebinde bulunan sanığın bu isteğini reddetme yetki
sine sahiptir, reddedebilir; bu takdirde normal mua
mele cereyan eder. Hâkim, burada takdir hakkını ge
reği gibi kullanacaktır ve eğer bu tedbirin uygulan
masına, gerek sanığın kişiliği, gerekse suçun işleniş 
biçimi bakımından lüzum görürse, o takdirde de baş
ka bir tercih hakkı vermeye zaten ne gerek, ne im
kân var; dosyayı muameleden kaldıracak, davayı or
tadan kaldıracak. Maruzatım budur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
8 nci madde hakkında başka söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Şimdi, önergeler vardır efendim, önergeleri geliş 

sırasına göre takdim ediyoruz, 3 önerge vardır : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 8 (10) nci 

maddesindeki engel teşkil etmez deyiminin yerine en
gel olmaz deyiminin konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Erzurum 
Muammer Aksoy Çetin Bozkurt 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

İstanbul 
Tarhan Erdem 

İstanbul 
Ayhan Altug 

İstanbul 
İlhan Özbay 

Konya 
M. Yücel Akıncı 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyoruz efen
dim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 8 (10) nci 

maddesindeki muhakeme masrafları deyiminin yeri
ne yargılama giderleri deyiminin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Muammer Aksoy 

Erzurum 
Çetin Bozkurt 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

Konya 
M. Yücel Akıncı 

İstanbul 
Tarhan Erdem 

İstanbul 
İlhan Özbay 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum efen
dim, Komisyondan gelmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. Sayılı 

Kanun Tasarısının 8 nci maddesinin tasarıdan çıka
rılmasının önerilmesine Komisyonumuzca karar ve
rilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 
Ankara Trabzon 

İsmail Hakkı Köylüoğlu (Tasarı Komisyona gelme
diğinden usul yönünden gö

rüşmeye muhalifim) 
İ.Vecdi Aksakal 

Ankara Çorum 
Orhan Eren M. Kemal Biberoğlu 
. Erzincan Gaziantep 
Lütfü Şahin Ahmet Karahan 

Hatay İçel 
Mevlüt Önal Ramazan Çalışkan 

Kırşehir Sivas 
Doğan Güneşli Tevfik Koraltan 

Uşak Zonguldak 
M. Selahattin YüLel Koksal Toptan 
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MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Muhaltfet şerhinde Mustafa Kemal Biberoğluda var 
mı efendim? 

BAŞKAN — Var efendim: 
«Çorum 

M. Kemal Biberoğlu 
Muhalefet şerhi» 

«Üzerinde değişiklik yapılan tasarı, Meclis Ge
nel Kurul gündeminde olup; Komisyonun geri iste
me kararına rağmen ve ekleri Komisyona gelmeden 
görüşüldüğünden usul ve şekil yönünden muhalifim» 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, aykırılık derecesine 
göre, en aykırısı Komisyonun son olarak takdim et
tiği önergedir; kaldırılmasını mütealliktir. 

Buyurun sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bizim verdiğimiz önerge ile bu maddeyi kaldırıyo
ruz. Bu arkadaşların önergeleri, bu tasarı bittikten 
sonra gelecek ek maddelerde görüşülecek hususlar
dır. Şimdilik bizim önergemizin oya arz edilmesini 
rica ederiz. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu'nun bu konuda bir 
muhaldet şerhi var, Komisyona geri gelmediğinden 
dolayı muhalif. 

Evel, buyurun Sayın Biberoğlu, kısaca yerinizden 
belirtin 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Muhalefet sebebiyle bir görüşme daha rica edi
yorum, eğer mümkünse; çünkü, Komisyonun gerek
çesini de bilmiyoruz. 

Önceden aksine bir karar verdik, bir düzenleme 
yaptık Komisyon olarak; ondan sonra usulsüz olarak 
geri çektik? Neden? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun; kısa 
rica edeceğiz. 

Sayın Komisyon, Sayın Biberoğlu muhalefet şer
hi istikametinde Yüce Meclise bir bilgi arz edecek
ler. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYÜLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, zaten madde kaldırılıyor. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Kaldırılması hakkında da söyleyeceklerimiz var; 
çünkü, Komisyonda biz, mütalaamızı söyleme im
kânını şekil yönünden de bulamadık. 

Muhterem arkadaşlarım, günlerden beri Adalet 
Komisyonundan geçen teklif ve tasarıların müzake
resi vesilesiyle, üyesi bulunduğum Komisyonumuzun 
burada zaman zaman, müşkül ve anlaşılması güç du
rumlarda kaldığı esefle görülmektedir. Bunun sebep
leri vardır ve öncelikle İçtüzümüzün gerekleri, gerek 
Komisyon Başkanlığınca, gerekse Meclis Başkanlığın
ca... 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, 88 nci maddeye 
göre bu önerge hakkında âdeta bir müzakere açmış 
oluyoruz. Ben, zatıâlinize, gayet kısa olarak söz ver
dim. Gerekçeli konuşmanızı... 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, muhalefet şerhimde, bu önergenin, 
geri alma önergesinin görüşülüş ve kabul ediliş şek
line itiraz ettim; bunu izah ediyorum, bunu arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, mesele anlaşılmış
tır. Rica ediyorum.... 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Anlaşılmadı efendim: şu var ortada... 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden bunu açıkla
manızı rica ediyorum; çünkü müzakere açmış oluyo
rum. Rica ediyorum.... 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Müzakere değil, muhalefetimi izah ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinize söz verince, di
ğer sayın üyelere de söz vermek mecburiyetinde ka
lacağım. O itibarla, yerinizden bu hususu açıklama
nızı istirham ediyorum; çok rica ediyorum, kısaca. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 
buna bağlı kanun tasarıları demeti bu gündeme gir
dikten sonra, bu kanunla ilgili değişiklik ya da bu 
kanunda hiç bulunmayan maddeler eklenmesi konu
sunda birtakım önergeler hazırlandığını öğrendik. 
Adalet Komisyonu olarak bir karar aldık resmen ve 
«Bu önerge şeklinde getirilen değişiklik veya teklif
ler, Komisyonumuzda kanun tasarısının kendisiyle 
birlikte yeniden görüşülmeye muhtaçtır; bunları Baş
kanlıktan isteyelim» dedik ve bir tezkere yazıldı, is
tendi. 

Ancak, ne sebeple istendi? Meclis Başkanlığı ve 
sorumluları bize bir türlü bunları vermedi ve Ko
misyonumuz, gayri resmi ve - affedersiniz - gayri 
ciddi biçimde, sanki teklif elindeymiş gibi bir mü
zakere açtı; görüştü ve sanki bir karar verilmişçesine 
getirdi bu önergeyi buraya, takdim etti. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
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VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Komisyonda görüşülerek kabul edilmiş bir 
maddenin yine Komisyon tarafından verilen bir 
önerge ile Genel Kurulda değiştirilmek istenmesi ha
linde, konunun Komisyona götürülmek suretiyle gö
rüşülmesinin gerektiği hakkında. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, mü
zakere usulünüz ve müzakere tutumunuz hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ok, yerinizden 
rica edeceğim efendim, yerinizden. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, bu
rada bir kanun görüşüyoruz ve usulen yapılmış ol
duğunu müşahede ettiğim bir büyük hata var. Aslın
da, bu hata yalnız burada kalmış olursa bir önem 
arz etmeyecek. Ancak, bundan böyle, komisyonlarla, 
Meclisin Başkanlık Divanı arasında vücuda gelecek 
birtakım ihtilafları şimdiden önlemek mecburiyetin
deyiz. Bir usul, bir nizam haline eriştiği anda, bun
dan böyle komisyonların kendi içinde bulundukları 
üyelerine danışmadan karar vermesi gibi bir durum 
ortaya çıkabilir. Müsaade ederseniz, bu usulü, bir 
dahaki uygulamalarda, yanlış payını da kurtarabil
mek için beyanda bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkında. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Değerli arkadaşla

rım, haddizatında konunun içeriği yönünden belki 
çok büyük bir mesele olarak karşımızda durmayan 
konu, gelecekteki gelişimi yönünden büyük önem arz 
etmektedir. 

Komisyon üyesi arkadaşım Biberoğlu, burada bü
yük bir heyecan içerisinde, komisyon çalışmasının 
geçirmiş olduğu birtakım sıkıntılı durumları Yüce 
Meclise arz etmek istiyor. 

Biberoğlu arkadaşımız demek istiyor ki, «Ben bu 
Komisyonun üyesiyim. Sayın milletvekillerince ve
rilmiş olan bir önerge muvacehesince, bu değişikliğe 
uyulup uyulmadığı konusunun önce komisyonda gö
rüşülerek, tartışılarak bir karara ulaşması lazım ki, 
ona göre Komisyon Başkanı, bu komisyonun almış 
olduğu kararı burada müdafaa edecek hale gelsin.» 

Değerli arkadaşlarım, bu yapılmadığı müddetçe, 
bundan böyleki gelişimleri yönünden yaratacağı sa
kıncayı huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Olabilir ki, sayın milletvekillerince verilmiş olan 
bir önerge, komisyon toplanmış olsa, «dikkat nazara 
alınmayacak» şekilde kabul edilecektir; ama komis

yon başkanının, komisyonunu toplamadan, kendi 
fikriyatı, kendi düşüncesi açısından böyle bir noktai 
nazara ulaştırmak yersizdir diyorum. Haddizatında 
burda görüşülen konu, demek ki, gelecekte emsal ol
ması yönünden birtakım sakıncalar getirecektir. 

Şimdi, bir önerge verilmiş, arkadaşlarımız bazı 
önergeler vermişler; bu önergelerde, bazı arkadaşla
rımız, maddenin değişikliğe uğramasını istemişler, 
bazı arkadaşlarımız da bu maddenin metinden çıka
rılmasını istemişler. Ne olacak? Komisyon toplana
cak, bu konuda görüşünü tespit edecek ve Yüce Mec
lise komisyon başkanı ağzı ile marifetiyle sunacak. Ko
misyonun görüşünü alan Meclis, bu görüş karşısında 
oyunu kullanacak ve mesele şu veya bu şekilde hal
ledilecek. 

Şimdi, Biberoğlu arkadaşımızın şikâyeti, anlaşı
lıyor k; komisyon başkanındandır; «Komisyon baş
kanının tutumu, davranışı, bu konuda eksiklik arz 
etmektedir» demek istedi. O halde, Başkan, böyle bir 
önerge muvacehesinde komisyonun fikrini alacak ve 
Yüce Meclise takdim edecek. Eğer, komisyonun ek
seriyeti maddenin çıkarılması yönündeyse, elbette 
Meclise böylesine sunacak; yok, başka bir değişiklik 
önergesini kabule müteveccih bir durumda ise ko
misyon, o zaman Başkan, komisyonun almış olduğu 
bu kararı Yüce Meclise bildirecek. Komisyonlar, tak
dir edersiniz ki, Meclisimize niyabeten görev ifa et
mektedir; komisyon başkanları da o komisyonun al
mış olduğu kararı, komisyon görüşü olarak Yüce 
Mecliso sunmak mevkiindedirler. 

Bu görüşümü, gelecekte vücuda gelecek birtakım 
ihtilafları önlemek için bu konuda arz etmiş bulu
nuyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok. 
Durum anlaşılmıştır. 
Efendim, esasen Sayın Komisyonun takdim ettiği 

önerge, bir karardır, Komisyon karandır; 1/130, ka
rar numarası 74. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, Komisyon Başkanının adı geçmiştir. Ben de bu 
hususu açıklamak istiyorum, müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Efendim, ben açıklıyorum. O itibar
la, eğer lüzum hissederseniz, bilahara onu tezekkür 
ederiz. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

/. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka- \ 
numınun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı M ad- ? 
delerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen- ) 
mesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 427 nci Maddesinin ,2 nci Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenme
si; 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun i 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun, Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir ; 

Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkra- ' 
sının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Ta- ; 
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/130) (S. Sa
yısı : 114) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon üyelerinden, Sayın 
Kemal Bibenoğlu ile Sayın Vecdi Aks&kal'ın muhale
fet şerhi vardır; onun dışında bütün 12 iştirakçi üye
den sayın 10 üyenin olumlu imzası vardır. O itibarla, \ 
karar numarası da 74'tür ve bu, İçtüzüğümüzün &8 nci 
maddesine göre bütün kemaliyle olgunlaşmış bir öner
gedir. 

O itibarla, Sayın Biberoğlu'nun bu husustaki be
yanını, yerinden yapılmış bir beyan olarak kabul edi
yorum ve Sayın Komisyonun 74 No. lu kararına istina
den vermiş olduğu ve «114 Sıra Sayılı Kanun Tasarı
sının 8 nci maddesinin tasarıdan çıkarılmasının öne-
rilmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir.», şeklin
deki önergesini, Sayın Komisyon Başkanı diyor ki, 
«Biz verdik, katılıyoruz.» 

Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Biz verdik, top
landık ve böylece karar verdik; önergeyi de buraya 
arz ettik. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Komisyon da katılıyor. 
MUSTAEA -KEMAL BİBEROiSLU (Çorum) — 

KomUy^iûdan sorumuz var. 
BAŞKAN — JBvet, buyurun elendim. 
MIİSaCAEA JCBMAL BİBEROGLU (Çorum) — 

Burada ~bu .maddenin .tasandan jçjkarılması .hakkın
daki Komisyon karan lehinde veya aleyhinde x>y kul

lanabilmek için, bir süre önce düzenlediği maddeyi 
metinden çıkarma gerekçesinin ne olduğunu Komis
yondan öğrenme kistiyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, şim
di, Komisyonda bu 8 nci maddenin çıkarılması, Ko
misyondaki mevcut üyeler arasında oylandı; çıkarıl
ması ekseriyette İcabul edildi ve böylece bu rapor dü
zenlendi. 

Biz, sayın üyenin dediği hususları ek madde görü
şülürken arz edeceğiz ve bu ek madde 119'dur. Eğer 
buraya getiririz de, görüşülürse, o zaman görüşece
ğiz. 

Keyfiyet bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Şimdi, der ki sayın arkadaşımız «Biz 

bunu 119 ncu maddeyle ilgili olarak açıklayacağız, 
gerekçesini de orada vereceğiz.» 

Hükümet de, 8 nci maddenin tasarıdan çıkarıl
masına katıldığına göre, Komisyon önergesini... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, izah 
edeyim. 

Şimdi, Sayın Köylüoğlu bir şey söyledi; zatı âli
niz de katılıyorsunuz. Üyenin bir maddede oyunu 
kullanabilmesi için geri alrna gerekçesinin açıklanma
sı lâzım. Gerekçesi izah edilsin; haklı bulursak oyu
muzu o yönde kullanacağız. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, Sa
yın Başkan, şimdi biz bunun kaldırılmasına karar ve
rirken, tabii ki, bunlar komisyonda görüşüldü, mü
zakere edildi. Bu 765 sayılı Ceza Kanununun 119 ncu 
maddesinde mütalaa edildi ve bu madde de, bu ta
sarının sonuna ek madde olarak teklif ediliyor. İşte, 
o zaman bu madde üzerinde görüşülecek, konuşula
cak ve mütalâamız beyan edilecektir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon, «Biz bu
nun Komisyonda müzakeresini yaptık; o itibarla, 
119 ncu madde ile de ilgili olması hasebiyle burada 
tasandan çıkarılmasına 2 arkadaşın muhalefeti, 10 
arkadaşın olumlu oyuyla karar verdik.», diyor. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — .Sayın Başkan, yani 
8 noi madde 119 ncu maddeye mi intikal ettkilmiş-
tir? 

BAŞKAN — Evet, evet. 
Tamam efendim, şimdi durum anlaşılmıştır. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, de-

'— 349 — 



M. MecKsi B : 32 9 . 1 . 1979 O : 1 

min 765 sayılı Ceza Kanununun 119 ncu maddesin
de mütalâa edilecek dedik ya. 

BAŞKAN -— Efendim, 8 nci maddenin tasarıdan 
çıkarılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim, 

O itibarla, diğer iki önergenin işleme konmasına 
gerek yoktur. 

Bu durum karşısında, 8 nci madde tasarıdan çık
tığına göre, 9 ncu maddeyi 8 nci madde olarak tak
dim ediyoruz: 

Madde 8. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 427 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Miktar veya değeri üç bin lirayı geçmeyen ta
şınır mal ve alacak davalarına ilişkin hükümler ke
sindir.» 

BAŞKAN — Evet... 9 olarak okunan, tasarıda 
9 ncu madde olarak yer alan bu 8 nci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 9 (427) ncu 

maddesindeki hükümler deyiminin yerine mahkeme 
'kararları deyiminin konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul Trabzon 
Muammer Aksoy Rahmi Kumaş 

Erzurum Konya 
Çetin Bozkurt M. Yücel Akıncı 

îçel istanbul 
Y. Ziya Ural Ayhan Altuğ 

içel 
Veli Yıldız 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bilmiyorum dinle
diniz mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Dinledik efen
dim. 

Anayasada, kanunda yazılı bir dil var; işte bu 
metin de bu dile göre hazırlanmıştır; yoksa, hocanın 
diline göre değil. 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Efendim, sayın arkadaşlarımızın tak
dim ettikleri önergeye Sayın Komisyon katılmıyor, 
Sayın Hükümet de katılmıyor. 

Evet, Sayın Aksoy, söz mü istiyorsunuz önerge
niz hakkında? 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Yerimden 
söylememe müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim, 

«hüküm» sözcüğü genellikle «kanun hükmü», diye 
anlaşılmaktadır. Ondan dolayı açıklık getirmek kas
tıyla, kastım, «mahkeme kararları» idi; bu nedenle 
«mahkeme kararı», demiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Efendim, Sayın Aksoy ve arkadaşları tarafından 

verilen önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

9 ncu madde üzerinde söz isteyen sayın üye de 
bulunmadığına - ki 8 nci madde olarak takdim edil
di - önerge de reddedildiğine göre, maddeyi okunan 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, önünüzdeiki tasarıda madde 
numaralarını bir küçülterek okuyoruz. Önünüzdeki 
metinde 10' ncu maddeyi 9' ncu madde olarak 
okutuyorum: 

Madde 9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 443 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklemiştir. 

«Hükmün kesinleştiği; ilamın altına veya arkasınla 
yazılıp, tarih ve mahkeme mührü konmak ve mah-
Ikeme başkanı veya hâkimi tarafından imzalanmak 
suretiyle belirtilir.» 

BAŞKAN — 9' ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Biberoğlu. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 

BİBEROĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, 
görüştüğümüz maddeler, aslında hukuk, ceza ve 
adalet uygulamasında son derece önemli olmasına 
rağmen, maalesef arkadaşlarımızın gerekli ilgiyi 
göstermediğini görüyoruz ve üzülüyoruz. Hiç değilse 
burada bekleme lütfunda bulunan arkadaşlarımıza, 
maddelerin ne getirip ne götürdüğü hakkında birer 
ikişer cümleyle İzahat vermekte de yarar görüyoruz; 
oy kullanmakta bile müşkülat çekildiğini müşahade 
ediyoruz. 
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Bu getirilen mıaddte ile, uygulamada değişik bir
takım usullerin biirleştirilmesi ve icra safhasına geçtiği 
zaman ilamların bazı icra dairelerinde ve tapu daire
lerinde birtakım tereddütlere ve müşküllere yer (kal
maması için yapılmış bir düzenlemedir. Şöyle ki: 
Şimdiye kadar mahkemelerden verilen kesinleşmiş 
hükümlerin altına, «kesinleşme şerhi» verilir ve bazı 
mahkemelerde mahkeme başkâtibi tarafından, bazı 
mahkemelerde hâkim tarafından, bazı mahkemelerde 
de hem hâkim hem kalem tarafından imza edilir idi. 
Yalnız başikâtip tarafından imza edilen kesinleşme 
şerhlerinin de, icra ve tapu dairelerinde zaman za
man geri çevrildiği ve muamelenin uzamasına 
sebebiyet verildiği görülmüştür. Tatbikattaki bu 
düzensizliği ve değişikliği gidermek için, mutlaka 
hâkim tarafından tasdik edilmesi gereği bu tadilatla 
getirilmektedir, 

Biz Grup olarak bunu maslahata uygun buluyoruz. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 10 (443) ncü 

maddesindeki Hükmün deyiminin yenine Mahkeme 
kanarının deyiminin ikonulimasiını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Ankara 
Muammer Aksoy Yaşar Ceyhan 

İstanbul Konya 
Ayhan Al tuğ M. Yücel Akıncı 

İçel Ankara 
Y. Ziya Ural Abdurrahman Oğultürk 

Ankara İçel 
İsmet Çanakçı Veli Yıldız 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komis

yon katılmıyorlar. 
Sayın önerge sahipleri?.. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Önerge açık 

efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Efendim, Sayın Muammer Aksoy ve arkadaşları 

tarafından takdim edilen önergeye sayın Komisyon 
ve sayın Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Söz olmadığına, önerge de kabul edilmediğine 
göre, 9 ncu maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 10. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
birinci bendi ile bu maddenin ikinci fıkrası aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

(«Madde 4. — Fıkra 1, Bent 1, 
Kabahatlerde, beher gün karşılığı 30 ila 60 lira 

hafif, cürümlerde 60 ila 120 lira hesabıyla ağır para 
cezasına, 

Madde 4. — Fıkra 2, 
Suç tarihinden önce, para cezasına veya tedbire 

çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm edilmemiş olanlar hakkında, hükmolunan otuz 
güne kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı ce
zalarla, suç tarihinde 18 yaşım ikmal etmemiş olan
ların mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağ
layıcı cezalar yukarıki bentlerde yazılı ceza veya 
tedbirlerden birine çevrilir.» 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi dinlediniz. 
10 ncu madde üzerinde söz istemiş olan Sayın 

Hasan Yıldırım; buyurun efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
çok kıymetli arkadaşlarım; 

Şimdi elimizde iki metin var; milletvekili olarak 
hangisine itibar edeceğiz? Komisyonun bir değişik
lik önergesini biraz önce Sayın Başkan lütfettiler da
ğıttılar; henüz elimize geçti; yani zaman bakımından 
inceleme olanağına bile sahip değiliz. 

Herhalde, böyle ucuzuna bir konu değil. Biz, 
Ceza Yasasının bazı hükümlerini değiştiriyoruz, Ce
za Usulünün bazı hükümlerini değiştiriyoruz, Kaçak
çılık Yasasının bazı hükümlerini değiştiriyoruz. 

Beni bağışlayın, gerçi arkadaşlarımın bu niyeti 
yok; ama peşi sıra bir nevi emrivakilerle karşılaşı
yoruz. «Süratle çıkaralım» diyoruz ama, «Uygula
ması nt olur, sonucu nereye varır?», «Acaba vatan
daş mağdur edilir mi, edilmez mi?», «Getirilen bu 
maddeler Ceza Hukukunun genel prensiplerine uy
gun mudur, değil midir?» biz bunları enine boyuna 
inceleme olanağından mahrum bırakılmış oluyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ben 10 ncu madde
nin 1 nci fıkrası üzerinde kısaca düşüncelerimi arz 
etmek isterim. 
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Şimdi «Kabahatlerde beher gün karşılığı 30 ila 
60 lira hafif, cürümlerde 60 ila 120 lira hesabıyla 
ağır para cezasına» deniliyor. 

Efendim, yasa Adalet Komisyonunda 21.4.1978 
tarihinde incelenmiş, bu şekilde rapora bağlanmış, 
Yüce Meclisin huzuruna geçen sene gelmiş, bazı 
maddeleri de Yüce Meclisten bazı değişikliklerle çık
mış. Aradan 8 ay geçiyor. Anlayamadığımız neden
lerle sayın Adalet Komisyonumuz, bilmiyorum bu 
önergeleri tüzüğe uygun mu, değil mi, adalete uygun 
mu, değil mi? Bu da tartışmaya açık, bu konu da 
tartışılız. Aradan 8 ay geçmeden Tüzüğün 88 nci 
maddesine göre bir değişiklik önergesi veriyor. Önce
den sevk ettiği «30 ila 60 lira» yi pek az, hafif gö
rüyor; 8 ay içerisinde paranın değeri herhalde Ada
let Komisyonuna göre çok düşmüş olmalı ki, «30 ila 
60» lira yerine «50 ila 100 lira» diyor kabahatlerde-
ki suçlar için. Adalet Komisyonumuz 8 ay sonra 
cürümlerde de asgari haddi getiriyor, bir gün için 
«100 lira ila 200» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben Adalet Komisyonunun 
bu değişiklik önergesine karşı çıkarım. Sebep şu; size 
bir örnek vereceğim (Kusura bakmayın, bu konular
da huzurüaınnızı sık sık (işgal ediyorum; üzülüyorum 
ama bir milletvekili olarak da görevimi yapmak du
rumunda ve zorundayım): 

Şimdi geçimini direksiyon sallamakla sağlayan 
bir şoför vatandaşımızı düşün. Bu adam bizim tabi
rimizle nana muhtaçtır. Direksiyonu durduğu andan 
itibaren evdeki çocukları «Ekmek, ekmek» diye feryat 
edeceklerdir. İnsanlık hali, hepimizin başından bu gi
bi olaylar geçebilir; İster Milletvekili olun, ister ba
kan olun, başınızdan böyle bir olay geçebilecektir. 

kazanıyor diye düşünerek bunu paraya çevireyim, 
diyor. 

Şimdi iki seneyi güne çevirecek; o da 24 ay eder, 
30 günle çarparsak 730 gün eder. Komisyonun de
ğişiklik önergesi Yüce Meclisin tasdikine, tasvibine 
- eski tabirle - iktiran ederse, bu şoför esnafı iki 
senelik hapis cezasından kurtulabilmesi için gidecek 
70 bin lira para getirecek. îster taksit olsun, ister 
olmasın, ilgili mercie ödeyecek ve bu şekilde yaka
sını kurtarmış olacak. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen toparlayın 
efendim, süreniz beş dakikaydı, lütfen efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Şimdi sora
rım; Ekmeğini direksiyonuyla sağlayan bu fakir 
vatandaşımız 70 bin lirayı nereden getirsin? Eğer 
herhangi bir arkadaşım, bu gibi eylemde 70 bin li
rayı sağlayıp getirir derse, ben, huzurunuzda söyle
diğim düşüncelerimi geri almış olacağım. 70 bin li
rayı tedarik etmesi mümkün değildir. Şimdi beni 
bağışlayın; kendi anlayışıma göre hitap edeceğim: 
Bu madde - AP'li ve diğer gruplara mensup arkadaş
ların beni bağışlasınlar - bana göre, zengine hizmet 
maddesidir. Zengin suç işleyecek, bir çırpıda,, rahat 
rahat 70 bin lirasını, 80 bin lirasını getirip ödeyecek, 
sırasında mahkemenin lehe olan bu hükmünden 
istifade edebilecek; ama öbür tarafta fakir fukara 
bu maddeden istifade edemeyecek. 

Bu madde hakkında önerge hazırlamadım, yüce 
Komisyon her halde dikkatlice bu madde hakkındaki 
düşüncemi dinlediler. Düşüncelerim bunlardır. Bu 
maddenin tasarıda yazılı olduğu biçimde - hatta ben 
buna bile karşıydım, fazladır derdim ama - geçme
sinde bana göre adalet vardır, hakkaniyet vardır, 
nasafet vardır. 

Yüce Meclisin takdirlerine sunar, saygılarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Vecdi Aksakal, buyurun efendim. 
Efendim, kişisel konuşmalar 5'er dakikadır, grup

lar adına 10'ar dakikadır. Bu hususa dikkatinizi 
rica ediyoruz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan bu tasarıyla ilgili, daha sonra 
parça halinde sizlere dağıtılmış olan önergelerde 
bizim muhalefet şerhimiz var. Neye muhalif oldu
ğumuzu eğer arz edebilirsem, benden evvel konuşan 
arkadaşımın ne kadar önemli bir yere temas etmiş 
olduğu da meydana çıkacaktır. „ 

Direksiyon basındasınız, milletvekilisiniz, seçim 
devresinin sonuna gelinmiştir, dalgınlığa geldiniz, Al
lah korusun bir kimseyi çiğnediniz veyahut da şoför 
esnafsınız, bir dalgınlığa geldi, yoldan geçen bir va
tandaşa çarptınız. Bunun adı «taksirli suç,» malum. 
Kusura dayalı, sanığın iradesinin dışındaki suçtur bu
nun adı. Ka&tıi bir suç değil. Eğer Komisyonun değişik
lik önergesi kabul edilirse ve de sanık % 100 kusurlu 
olursa, insanlık hali ya, ceza yasasında 455 nci madde 
de bunun karşılığında ceza var, hatırladığıma göre 
iki seneden ya dört sene, ya da beş senedir. 

Hâkim iki sene ceza verdi, bunu da paraya çevir
meyi düşündü. 

Hâkim iki sene ceza verdi, bunu da paraya çe
virmeyi düşündü. Olur ya, insaflı bir hâkim; vatan
daş dalgınlığa gelmiştir, ekmeğini direksiyonundan i 
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Adalet Komisyonunun tarihinde ilk defa cereyan 
etmiş bir vakıa. Tasarılar komisyonda yokken, bir
kaç ay evvel komisyonda görüşülüp, karara bağlan
mış iken, bu arada 7 maddesi de kabul edilmiş ol
duğu halde, önergeler veriliyor. Önergeler Adalet 
Komisyonuna geliyor, deniyor ki «Bu önergeleri de 
konuşalım, onları tasarıya yamayalım.» Biz, işte o 
zaman feveran ettik, dedik ki : «Adalet Komisyo
nunun böyle bir görevi yoktur; çekiniz tasarıyı 
Komisyona, onun bütünlüğünü bozmadan yeniden 
konuşalım ve hukuk hayatımıza bir şey sokacağız, 
bari dengeli olsun.» Bu konuda tartışma çıktı; derdi
mizi ne kadar anlattık, belli değil, muhalefetimizi 
koyduk, huzurunuza geldik. 

Şimdi, olan şu : Önergelerle bu tasarıda bulun
mayan maddeler getiriliyor. Önergelerle bu tasarı
da - hatta bir kısmı tutulmuştur - bulunmayan mad
deler geldiği gibi, bu demette bulunmayan madde
ler de geliyordu; fevkalade bozuk bir tatbikatla önü
nüze gelecektik, bir kısmı önlenmiş oldu. 

Şimdi, üç ayda yapılan değişiklik masum görü
lebilir, Sayın Yıldırım arkadaşım çok güzel bir yere 
temas etti. Kabahat fiillerinde biz geçen dönemde 
asgari 30, azami 60 lirayı kabul etmiştik. Gördük 
ki, birkaç ay sonra bu meblağ birden 50 ilâ 100'e 
fırlamıştır. Çok masum bir şekilde «paranın de
ğeri yok, nasılsa % 100 kıymetini kaybetti, kimde 
çok para varsa...» Bunlar çok güzel sözler; ama hele 
bir paranız olmasın, bakın ne kadar değerli. 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesi
nin 2 nci bendine göre taksirli fiil işleyen, iki kişiyi 
öldüren bir adama dört sene ceza verdiniz ve hâkim 
paraya tahviline karar verdi. Arkadaşımın buyur
duğunun 2 katı, 150 bin lira getireceksiniz. Bu da 
kolay, bu parayı bulduk, bulabileceğimizi kabul 
ediyoruz, ama, parayı bulamazsak ne oluyor, bakın: 
Gelin bir madde daha sonraya; parayı bulamazsanız, 
her 50 lira için savcı kararıyla hapise gireceksiniz. 
O itibarla, Türkiye anarşiden bizar; Türkiye tesadüfi 
suçlulardan, kabahat fiili işleyenlerden bizar değil. 
Durup duruken böylesine hükümleri ağırlaştırıp, is
terseniz Meclis Başkanı olun - Türkiye'nin ikinci 
adamı olduğunu arz etmek için söylüyorum - yine 
bu hükme tabisiniz, isterseniz beş kuruşu olmayan 
fakir fukara birisi olsun, tabisiniz; isterseniz mah
kemenin hâkimi olun, yine tabisiniz bu hükme. Top
lumun bütün kesimlerini ilgilendirir; ancak, bir yeri 
çökertir, parası olmayanı çökertir, memur ise çö
kertir, çalışansa çökertir. Zengin ise, nasıl olsa 
150 bin liranın değeri yok, öder geçer. 

O itibarla, geçen dönemde kabul ettiğimiz ve 
önünüzde şöylece tasarı halinde bulunan metin bile 
ağır görülmekle birlikte, belki savunulması, müm
kündür. Ama, şu önergelerle getirilmekte olan ağır
laştırıcı hükümler, daha sonraki madde ile birlikte 
okunduğu zaman toplumu bile altından çıkamayacağı 
bir mecraya sürükler. Esasta bunlar hafif kabahat 
fiilleridir, taksirli fiillerdir; niçin bunun bu kadar 
ağırlaştırılmak istendiğini kime sorduksa cevabım 
alamadık. 

Şimdi soruyoruz Yüce Meclisin vicdanına, bu 
önergelere ret oyu vermeniz lazım gelir, bizim ceza 
litaratürümüzün selameti bakımından. 

Saygılarla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 

Söz sırası Sayın Turgut Artaç'ın efendim. Buyu
run Sayın Artaç. 

Sayın Biberoğlu, zatilâliniz de söz mü istiyorsu
nuz? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet efendim, grup adına. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, iki kişi konuştu. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arkadaş
larım, 

BAŞKAN — Üçüncü oluyor efendim. 
Bir dakika Sayın Artaç. Madde üzerinde, grup

larla beraber ve kişisel olarak altı arkadaşa söz ve
rilmesi lazım. Ancak, gruplar konuşmadığına gö
re, iki arkadaşa söz vermemiz: mecburiyeti var, İçtü
zük gereğince. O itibarla, zatiâlirrizden istirhamım, 

yerinizden kısaca bunu belirtseniz, rica ediyorum. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
şunu arz edeyim. 

BAŞKAN — Grup adına mı konuşmak istersi
niz? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Efendim, şimdi 
grup adından öteye, zannedersem biraz evvel çıkan 
arkadaşımızı da kasdettiniz ama, o muhalefet şerhi 
verdiği için kendi muhalefet şerhini izah etti. Bu, 
iki arkadaşa dahil değil. 

BAŞKAN — Evet, iki arkadaş efendim; gruplar 
dahil altı arkadaşa. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bu 2 arkadaşa da
hil değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Grup adına konuşacaklar, yetki belgesini gön
deriyorum efendim. 
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BAŞKAN — Peki efendim, Grup adına buyurun 
Sayın Artaç. 

Yalnız Sayın Uysal, yetki belgesini rica edeyim. 
CHP GRUBU ADINA TURGUT ARTAÇ (Kars) 

— Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım; bu maddedeki tanzim, 1 nci 

derecede cezaevlerinin fuzuli şekilde işgal edilme
mesi; 2 nci derecede, insan gücünün heder edilme
mesi gayesine matuftur. Binaenaleyh, cezaevlerine 
kabahatlarda veya kısa süreli hapis cezalarında kişi
lerin bu iki noktadan hareketle zamanlarının değer
lendirilmesi ve memleket ekonomisi, bir de sağlıklı 
cezaevi sisteminin gelişmesi bakımından ele alınmış 
bir husustur benim görüşüme göre. Bu bakımdan 
ben, bu maddenin tatbikatta büyük faydalar doğu
racağı kansmdayım; ancak hapis cezasının paraya 
çevrilmesi yolundaki hususta Komisyonun getirdiği 
aşağı ve yukarı hadlerle beraber değilim. Bazı ar
kadaşlarımız bu kürsüde bu kanunun zenginler için 
getirildiğini söylüyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, hukukta zengin ve fakir 
yoktur, kanun nazarında herkes müsavidir. Eğer 
bu konulan yüksek hadler, şu fakirdir, içtimai du
rumu buna müsait değildir diye asgari bir para ce
zası; öbürü zengindir diye, en yüksek had tatbik 
edilecektir diye bir husus tebeyyün ederse, o zaman 
ceza sisteminde hakkaniyet mevcut değildir demektir. 

Şu hale göre, bu noktada para cezalarının yüksek 
tutulması veya bir had üzerinde ifade edilmesi hu
kuka da uygundur. Ancak, iki had arasındaki me
safe rakamı büyük göründü bana. Biri 30'la 60, 
biri 601a 120. Bu 1 günlük hafif hapis veya hapis 
cezasının paraya çevrilmesinin karşılığıdır. Şu halde 
24 saat içerisinde 1 günlük cezasını çekebilecek kişi
ler arasında bu kadar farklı bir mesafenin konulma
sında bence hakkaniyet yoktur. Ya rakamlar bir 
noktada sabit kabul edilebilmeli, hafif hapislerde 
diyelim ki, 40 lira, hapis cezalarında ise 80 lira deni-
lebilmeli; çünkü, bu iki had arasında hâkimin takdi
rini kullanması diye bir mevzu düşünülemez. Sebebi 
şu : Zaten hâkim, kanundaki hafif hapis ve hapis 
cezalarını vermek suretiyle o aradaki takdir hakkını 
kullanıyor. Binaenaleyh, ikinci bir takdir hakkının 
bahsedilmesi de bence uygun değildir. 

Şu halde bir noktada toparlamamız gerekiyor : 
1. Getirilen bu maddenin değişikliğinde zengin 

- fakir düşüncesi mevzubahis değildir, kanun naza
rında herkes aynı şekilde muamele görmelidir. 

2. îki had arasındaki mesafe büyüktür. Sayın 
Komisyon eğer uygun bulursa, bunu daha toparlayıcı 

I bir rakam olarak ifade edebilirlerse, daha çok fay
dalı bir sonuç alınmış olabilir. 

Biz şu kanıdayız ki; hapis cezalarıyla hafif hapis 
cezalarına mahkûm edilen kişilerin, gerek ailevi ba
kımdan, gerekse toplumun ekonomik düzeni bakı
mından insan gücünün sarf edilmemesi bakımından, 
hâkimlerin bunu paraya çevirmesinde büyük fayda 
vardır. Bu, öteden beri Türkiye'de ele alınmış bu
lunan bir husustur. Nitekim, geçenlerde cezaevle
rinde vaki olan bir firarda, 10 aylık hapis cezası 
olan bir kişi, idama mahkûm olabilecek kişilerin 
tazyiki ile cezaevinden kaçırılmıştı veyahut onlarla 
beraber kaçmaya mecbur edilmişti. Demek oluyor 
ki, çok az ceza haddiyle cezalandırılmış bulunan 
kişilerin, daha çok ağır cezai müeyyideye maruz ka
lan kişilerin yanında bu şekilde alıkonulmaması da, 
o şahısların menfaati ve cemiyetin otoritesi bakımm-
dan elzemdir. 

I Görüşüm odur ki, bu getirilen madde, cemiyetin 
bu noktadaki faydalarına uygundur; ancak, ceza
ların paraya çevrilmesindeki bu yüksek hadler veya
hut iki had arasındaki yüksek farklılık, Yüce Komis
yonca eğer uygun görülür ve bir düzenlemeye gidi
lirse, daha uygun olur düşüncesindeyim. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 
Sayın Biberoğlu, Grup adına buyurun efen

dim, yetki belgeniz var esasen. 

Sayın üyeler, şahsen bir hususun açıklanmasın
da zaruret görüyorum: Şimdi daha evvel sayın üye
lere takdim edilen ve Sıra Sayısı 114 olan bugün 
müzakere etmekte olduğumuz tasarı 21.4.1978 tari-

| hinde yani 21 Nisanda Yüce Meclise takdim edil
miştir. Müzakeresini yapmakta olduğumuz tasarının 
tarihi odur. 

O itibarla bilahara bugün sayın üyelere takdim 
ettiğimiz ve 11 maddenin değişikliğiyle 2 maddenin 
kaldırılmasını isteyen sayın komisyonun önergesini 
de sizlere takdim ettik. O itibarla ıttılalannıza arz 
edilmiş oluyor. 

Burada bazı arkadaşlarımız bilahara okuyaca
ğımız önergeler hakkında beyanda bulunuyorlar. 
Fakat biz bunları zatıâlilerinize takdim ettiğimiz 
için ıttılalannıza arz edilmiş olarak kabul ediyoruz. 
Bu hususun tavzihinde zaruret vardır. 

Biraz evvel dağıtılan kâğıtların tarihi 28.12.1978' 
dir. Şu anda müzakere etmekte olduğumuz madde 
de 11 nci maddedir. 
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Oradan takibini kolayca temin edebilmek için 
bu açıklamayı yaptım. Saygılar sunarım. 

Buyurun Sayın Biberoğlu. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ

BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Daha önce komisyon tarafından hazırlanan değişik
lik önergesine koyduğumuz muhalefet şerhi dolayısıyla 
yapmak istediğimiz konuşma, maalesef, Bakanın da 
bağlı olduğu usul hükümleri yüzünden gereği gibi 
açıklanamamıştı. Ancak, hadiseler sözlerden daha 
kuvvetli şekilde mahzurları açıkladı. 

Şimdi Adalet Komisyonu bu maddeyi daha ön
ce konuşurken, meselenin zatında mevcut olan önem
li noktaları gözden geçirmiş, paranın miktarını da 
asgari ve azami hadler olarak sosyal bünyemize 
uygun şekilde dengelemişti. Şimdi komisyon, Vecdi 
Aksakal arkadaşımın ve benim arz ve izaha çalıştı
ğımız biçimde, yani tasarının tümü komisyonun 
elinde olmaksızın, önergeler üzerinde yapmış oldu
ğunu öğrendiğimiz müzakereler sonunda, 30 ila 
60'ı, 60 ila 120'yi daha da yükseltmiş bulunuyor. 

Söyleyecekleri gerekçeyi sorduk, lütfetmediler; 
ama belliydi ki; «Ondan sonra devalüasyon yapıl
dı, para kıymeti düştü, biz de bu ayarlamayı yap
tık» diyecekler. Eğer gerekçeleri ve kıstasları bu 
olursa, bu gidişle Türkiye'de her gün Ceza Kanu
nundaki cezaları, para cezalarını değiştirmek zorun
da kalırız. Bu gerekçeyi terk etsinler. 

Şimdi, biz, Adalet Partisi Grupu olarak, cezala
rın asgari-azami hadlerini tayinde, tespitte bir den
genin bulunmasına, adalet yönünden, eşitlik yönün
den, hak ve nasafet yönünden büyük değer vermek
teyiz. Gerek hürriyeti bağlayıcı cezalarda olsun, 
gerek para cezalarında olsun lüzumundan düşük 
tutulmuş cezaların caydırma gücü yoktur. Lüzu
mundan fazla tutulmuş cezaların da bazı eşitsizlik
lere, haksızlıklara hatta zulümlere mal olacağını 
düşünürüz. İşte burada, komisyonun sonradan ge
tirdiği değişiklik önergesinde yaptığı para cezası 
yükseltmeleri dolayısıyla, arkadaşlarımın ortaya 
koyduğu misaller göstermiştir, ki; hürriyeti bağlayı
cı ceza yerine para cezası vermenin hakkaniyete, 
insan haklarına uygun düştüğünü kabul etmemize 
rağmen; para miktarının yükseltilmesi karşısında, 
örneğin bir şoför esnafının 70 bin, 150 bin lira 
tedarik etmedikçe arabasının ehliyetinden olması, 
belirli bir süre ile ehliyetinin alınması ve ekmek pa
rasından kalması gibi sonuçların doğmasını ne gru

bumuz, ne de Yüce Meclisimizin şüphesiz kabul ede
meyiz. 

Bu önerge reddedilmeli ve Komisyondan evvel
ce geçirilmiş olan metin kabul buyurulmalıdır. 

Grubum adına maruzatım budur. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İmer. 

Sayın komisyon, Sayın Kubilây İmer yerinden 
bir beyanda bulunuyor; lütfen, rica ediyorum din
leyiniz. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Şimdi bura
da bir enteresan nokta çıkıyor, Sayın Biberoğlu'nun 
izahatından sonra. 

Biz biliyoruz ki, komisyonların metni bir olur. 
Çift metinli komisyon raporu burada görüşülmez. 
Çünkü Sayın Biberoğlu buyurdular ki; «Daha evvel 
komisyonun getirmiş olduğuna itibar edip, şimdi
ki getirmiş olduğu yeni bir öneri durumundadır. 
Buna itibar olunmasın» ki altında imzalan var. 

Şimdi, burada zaten bizim bildiğimiz ya teklif 
vardır, ya tasarı vardır. Tasarı hükümetlerindir. 

Tasarının veya komisyon metninin kabulü veya
hut ayrıca burada verilen bir önergenin reddi veya 
kabulü vardır. 

Önümüze, hiçbir zaman ne hükümetin ayrı metni, 
ne de komisyonun 2 ayrı metni getirilmez. 

Şimdi burada sayın arkadaşlarımızın haklı olarak. 
grup adına yaptığı konuşma sonunda, acaba bu yol
daki uygulama ne yolda olacaktır? 

Bunu komisyon başkanına da sorarak açıklığa 
kavuşmasını sağlayın, rica ederim. Çünkü, sadece bu 
mesele, Anayasa Mahkemesine bu metnin götürül
mesini sağlayacak kadar ağır bir meseledir. 

BAŞKAN — Şimdi, teşekkür ederim Sayın İmer. 
Ancak, bir hususu ben biraz evvel herhangi bir ilti
basa mahal bırakmamak için Yüce Meclise arz et
miştim. 

Sayın arkadaşlarım, kolaylık olsun diye, kanun 
görüşmelerine başladığımız zaman dağıtmış olduğu
muz kâğıtta, şu anda komisyonun önergeleri toplu 
halde takdim edilmiştir; yoksa ortada 2 ayrı önerge 
yoktur. 

Bu hususu ben Sayın İmer'in beyanına bir cevap 
olmak üzere arz ediyorum. İki ayrı önerge yoktur 
efendim. 
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Sayın üyelere dedim ki, 2 maddenin kaldırılması, 
11 madde ile 1 geçici 3 ncü maddenin değiştirilmesi 
ile ilgili önergeler vardır. Bu önergeleri biz, sayın 
üyelere kolaylık olmak üzere, bastırmış ve dağıtmış
tık. 

Binaenaleyh, şurada yegân yegân okuttuğumuz 
önergeler bundan değişik değildir. Bu, toplu halde 
arz edilmiştir. 

Bunu tavzihte zaruret görüyorum. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
bir hususta komisyon başkanı gelsin burada izahat 
versinler. Şimdi benim anladığım şu: Daha evvel bu 
Mecliste görüşülen zabıtlara da geçen, daha evvel 
komisyonun bugün görüşülen madde üzerinde bir 
teklifi vardır, bir önerisi vardır. Komisyon bilahara 
yeniden bir metin daha mı hazırlanmış, yeniden bir 
karar daha mı hazırlamış, gereğini bilmiyoruz. Bu
nun hazırlanması suretiyle esbabı mucibesi de orta 
yerde yok. 

Rica ediyorum, bu mu asıldır, geçerlidir, öbürü 
mü geçerlidir? Hali hazırda bunun münakaşası için
deyiz. Ben bu cihetten Başkanlığın nazarı dikkatini 
çekiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Komisyon Baş
kam. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMAlL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın, arakadaşlar; 

Bu tasarı baharın dördüncü ayında rapor olarak 
Yüce Meclise sunulmuştur ve baharın yedi maddesi 
de kabul edilmişti. Aradan altı ay geçmiştir. Ben du
rumunu aynen arz edeyim, zaten zabıtlara geçecek
tir. Bu komisyon önergesi burada sık sık dile getiril
mektedir, bu bakımdan açıklamayı doğru buluyo
rum. Zaten bu tasarının burada bu şekilde görüşül
mesi içtüzük hükümlerine aykırı olsa, Başbakanlık 
zaten bunu buraya getirmezdi. Getirdiğine göre, gö
rüştüğümüze göre, demek ki, içtüzük hükümlerine 
görüşmelerimiz uygundur, bir aykırılık mevcut de
ğildir. Bir aksaklık varsa düzeltilir tabii. Şöyle ol
muştur. bunu aynen zabta geçelim: Tasarının yedi 
maddesi daha önce kabul edilmiş diğer maddeleri 
kabul edilmemişti. (Biz tasarı istemiştik ama tasarı 
komisyona gelmemişti, gelmedi; bunu da bu şekilde 
açıklayalım zabıtlara geçsin.) Bu, müzakeresi yapıl
madık maddeler hakkında önergeler vardı, Arkada
şım «Bu önergeler nerden çıktı, nasıl geldi?» diyor. 
«Kim getirdi, ne oldu?» 

Bu tasarıyı sevk eden Hükümettir. Ben aynen 
hadiseyi zabıtlara geçmesi bakımından nakletmek 
istiyorum. Eğer Tüzük hükümlerine uygunsa devam 
ederiz, değilse Başkanlık bunun icabını yapar. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Zabıtlara çok kötü emsal veriyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Efendim, ha
kikati söyleyelim de; eğer hakikat kötü ise düzelti
riz. Bunun ötesi mi var? Bizim gizli kapaklı bir şey 
yaptığımız yok. Kanun müzakeresi yapıyoruz, yap
tığımızı aynen buraya geçelim, görüşelim eğer varsa 
noksanları düzeltelim. 

Komisyonu topladık, görüşülmeyen bu birtakım 
maddeler hakkında önergeler bulunduğunu söyledi
ler. Başkanlık Divanı ve biz, mademki bu önergeler 
bu kanun müzakere edilirken verilecektir ve Komis
yonumuz iyice tetkik etmeden, «Evet ve hayır» de
mek mecburiyetinde kalacaktır, geliniz biz bu öner
geleri Komisyonda müzakere edelim, görüşelim; ta
sarı gelmedi ama, tasarının metni bizde var. Yani 
tasarının metni gelmiş gelmemiş burada bir anlamı 
yok. Orada toplandık, bu önergeleri görüştük, teker 
teker ele aldık, ekseriyetle kabul ettiğimiz önergeleri 
imza ettik, muhalif olanlar da muhalefet şerhini koy
dular. Kabul edilmeyenleri komisyon önergesi ola
rak buraya getirmedik. Buraya getirilenler, ekseri
yetle- kabul edilmiş komisyon önergeleridir. 

işte şimdi bunun müzakeresini yapıyoruz, mesele 
bundan ibarettir. Eğer bunda Tüzüğe bir aykırılık 
varsa düzeltilir, doğrusunu yaparız. Yoksa, tabii ki 
bunu buraya getiren Divan bunu düşünecektir. 

Keyfiyet bundan ibarettir. Başka türlü bir mua
mele yapılmamıştır: Biz daha iyi çıkmast için, daha 
iyi görüşülmesi için burada aniden karar vermek 
mecburiyeti olmadan görüşelim dedik. Bu şekilde bir 
neticeye vardık ve bu önergeleri bundan ötürü bu
raya bu şekilde getirdik. 

Şimdi bu baharda gelen tasanda para cezaları 
kabahatlerde 30 ve 60'dı; cürümlerde 60-120 idi. 
bu seferki önergemizde, komisyonun önergesinde bu 
miktarlar: 50-100'e ve 100-200'e çıkartıldı. Tabii 
bunu da müzakere ettik orada. Ekseriyetle kabul 
edildi ki, arkadaşlar da imzalarını attılar ki bu öner
ge buraya geldi. Yoksa başka türlü gelmesine imkân 
var mı? 

Bu rakamlar niye artırıldı, neden artırıldı? Taa 
bahardan bu yana 6 ay zaman geçmiştir 6 ay içeri
sinde para değerinin, iştira gücünün ne hale geldiği-
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ni hepiniz biliyorsunuz. îşte bu devalüasyon mese
lesi, para. değerinin düşmesi meselesi, enflasyon me
selesi, etkisiyle bu 6 aylık zaman içerisinde miktarın 
bu kadar yükseltilmesine arkadaşlar karar verdiler, 
imza ettiler^ biz de buraya getirdik. İster kabul eder
siniz, ister kabul etmezsiniz; bu sizin bileceğiniz bir 
iştir. 

Tabi, bu mnmalekak paraya çevrilir, diye, bir' şey 
yok. 6 aya kadar olan hapis cezaları hâkimin takdi
rine bırakılmıştır, isterse paraya çevirir, isterse çe
virmez. isterse. 100 lira- yapar, isterse 200 lira yapar. 
Buna kimse karışamaz. Çünkü hâkimin takdiridir; 
takdirde de esbabı mucibe sorulmaz; Tabii, karşısına 
gelen saruğm hal ve tavrına bakacaktır, geçmişine ba
kacaktır, haline bakacaktır, geleceğine, bakacaktır, 
elini vicdanına koyacaktır, takdirini yapacaktır; bu 
iki miktar: arasında: paraya çevirecektir. İsterse çevi
rir, isterse çevirmez; ister tecil eder, ister tecil etmez; 
burasını bilemeyiz. Bu para cezasının artırılmasına 
sebep, paranın iştira gücünün, değerinin düşmesi, 
enflasyon ve devalüasyon meselesidir. Bunun için 
muttan bu şekilde artırdık. 

Şimdi biz tatbikattan gelmemiz hasebiyle arka-
kadaşlar bilirler, bir gün yatmaktansa adam, 100'ü 
de verir 200'ü de verir. Çünkü bugün dişarda bir iş
çinin yevmiyesi herhalde 100 lira değil, 150 liradır, 
200 liradır, 250 liradır. Daha büyük ustaların parası 
başkadır. 

Biz çok sıkıntı çekerdik bu Gıda Nizamnamesinin 
tatbikatında; 6 aya kadar- hapis vereceğimiz yerde 
para cezasına çeViriversek drye. Adam hem işinden 
olmazdı, hem de para cezasım Devlete öderdi, hem 
de böylece ıslah olmuş olurdu. 

Getirilen maddedeki miktara göre onu ıslah ede
cek bir miktar da mevcuttur. Mesela bir günde 200 
lira var, 100 lira var; buna göre hesap ettik. 

Sonra arkadaşımızın biri zengin - fakir meselesi, 
dedi. Kanunlarda ırk; kanun nazarında zengini fa
kiri, dini, cinsi, rengi mevzubahis değildir. Herkes 
kanun nazarında eşittir. Bunun aksini düşünmek, 
Mecliste kimsenin aklına dahi gelmez. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sosyal adalet ne oluyor? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sosyal ada-
letii işte bu 2 miktar arasında, tespit edecek, tâyin 
edecek hâkimdir; takdirini yapacak hâkimdir. Ben 
yapacak değilim onu. 

Keyfiyet bundan ibarettir beyler. 

£* 1,1919 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Adalet Komisyonu Başkanı 
Köylüoğlu, bir hususun cevaplanmasın», zabıtlara 
geçmesi bakımından rica edeceğim efendim. 

Şimdi burada sizlerin 14 kadar önergesi vardır. Siz 
de muttali olduğunuz, oturumun başlangıcında bütün 
arkadaşlara dağıttığımız kâğıt muvacehesinde. Bu kâ
ğıtta, 2 maddenin kaldırılmasını, 11 maddenin ve ge
çici 3 ncü maddenin değiştirilmesine müteallik öner
geleri Komisyonunuzda bütünüyle müzakere ettiniz 
değil mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Etmez olur 
muyuz; etmesek altına imza eder miyiz? 

BAŞKAN — Evet. 
Hepsinin altında da 12 sayın üyenin imzası var

dır, ikisi muhalif olmak üzere. Komisyon 21 arka
daştan müteşekkildir ve asgari 1/3'ünün imzası bu
lunması lazımdır; 7'nin üstünde 10 arkadaşımızın 
olumlu imzası vardır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, komisyonlar 7 kişi ile toplanırlar. 7 kişi olma
dan komisyon toplanmaz ve müzakereden sonra ek
seriyetle kasar verilir. Zaten önergeler altındaki im*-
zalasdan da, bu açıkça, anlaşılır; kimler muhalif, kim
ler kat:!mıştır. 

BAŞKAN — Tabii. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAW İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla^ — Tabii görü
şüldü ve kabul: edilenler buraya getirildi, kabul edil
meyenler nazara alınmadı ve önerge olarak da geti
rilmedi, Zaten getirilmesine imkân yok-; «Komisyon 
olarak» dediğimize göre ekseriyetle karar vermemiz 
lazım. Başka- türlü bahis mevzuu olamaz. 

BAŞKAN — Tamam; teşekkür ederim Sayın 
Köylüoğlu. 

Şimdi efendim, Sayın Köylüoğlu'nun verdiği iza
hat muvacehesinde ben İçtüzüğün 8 nci maddesini 
okuyorum: «Kanunlarda veya İçtüzükte aksine hü
küm yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde bir mad
denin reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi veya 
metne madde eklenmesi hakkında milletvekilleri, esas 
komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri vere
bilir»; Burada- esas komisyon, konunun sahibi olan 
esas komisyon Adalet Komisyonu olması bakımından, 
sizlere arz ettiğimiz önergelerde sayın Komisyon üye
lerinin imzalan, bütün kemaliyle mevcuttur ve de 
karar numarası da mevcuttur. O itibarla, burada ko
nuşur bazı sayın arkadaşlarımız, bundan biraz şüp-
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helenir mahiyette beyanda bulundular; bunun da ber-
tarafı için bu izahatı takdim etmek zorunda kaldım. 

Teşekkür ederiz Sayın Köylüoğlu. 
Grup adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Efendim, şimdi önergeleri geliş sırasına göre oku

tuyoruz, bilahara aykırılık sırasına göre işleme ko
yacağız. 

Buyurun efendim: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 (4-II) ncü 
maddesindeki «hükmolunan» deyiminin yerine «veri
len» deyiminin konulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Erzurum 
Muammer Aksoy Çetin Bozkurt 

Denizli Ankara 
Adnan Keskin Yaşar Ceyhan 

Ankara! Ankarat 
A. îsmet Çanıakçı Abdurrıahrnian Oğulffiürk 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi arz ediyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 (4 - II) ncu 

maddesindeki «ikmal etmemiş» deyiminin yerine, 
«doldurmamış» deyiminin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

îstanlhu! Tralbzon 
Muamırraer Aksoy Rataıü Kumaş 

Erzunuım Denlizii 
Çetin Bozfcurt Adnan Kesîkin 

AnJklajrai Anlkiaıra 
Yaşar Ceyhan A, İsmet Çanakçı 

Anlkiaina îsıtanfbıuİ 
Ab'durraihmıain Oğulıtürk Ayhan Altağ 

BAŞKAN — 3 ncü önergeyi ki, Komisyonun 
önergesidir, takdim ediyoruz: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. Sayılı 

Kanun Tasarısının 10 ncu maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Adalet Komüsıyonu 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekii 

Ankara Tralbıaon 
îsrnjaiH Hakkı Köylüloğiu İbrahim Vecidii Aksalkal 

Anlkaariai Çörıunı 
Orhan Eren M. Kemal Bıiberioğliu 

Erzüncaö 
Lütfü Şahin 

Hataıy 
Mevlüt Önal 

Kirişlet* 
Doğan Güneşli 

UşaJk 
M. SefâhaıcMn Yüksel 

Gaziantep 
Ahmet Karihan 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

2k>ngulİJda'k 
Koksal Toptan 

İbrahim Vecdi Aksakal muhalefet şerhi - «Tasarı 
Komisyona gelmediğinden usûl yönünden görüşmeye 
muhalifim.» 

Mustafa Kemal Biberoğlu muhalefet şerhi - «Üze
rinde değişiklik yapılan tasarı Meclis Genel Kurul 
gündeminde olup, Komisyonun geri isteme kararına 
rağmen tasarı ve ekleri Komisyona gelmeden görüşül
düğünden usul ve şekil yönünden muhalifim.» 

Madde 10. — 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkın
da Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nci 
bendiyle, bu maddenin 2 nci fıkrası aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4, fıkra 1, bent 1. — Kabahatlerde beher 
gün karşılığı 50 ile 100 lira, hafif cüıümlerde 100 ile 
200 lira hesabıyla ağır para cezasına,» 

«Madde 4. — Fıkra : 2 
Suç tarihinden önce para cezasına veya tedbire 

çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm edilmemiş olanlar hakkında, hükmolunan otuz 
güne kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı ceza
larla, suç tarihinde 18 yaşını ikmal etmemiş olanların 
mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezalar yukarıdaki bentlerde yazılı ceza veya ted
birlerden birine çevrilir.» 

BAŞKAN — Efendim önergeleri okutmuş bulu
nuyorum. 

En aykırısı Komisyonun verdiği önergedir. 
Bu muhalefet şerhlerinde de 2 sayın üyenin mu

halefeti, bunun geri çekilmesi şeklinde. 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün «Değişiklik 

önergeleri» ile ilgili 88 nci maddesinde komisyonun 
değişiklik önergeleri verebileceğini kabul etmiştir. 89 
ncu maddesinde de «Esas komisyon veya Hükümet, 
tasarı veya teklifin tümünü, belli bir veya birkaç 
madesinin, komisyona geri verilmesini, bir defaya 
mahsus olmak üzere isteyebilir» demektedir. Sayın 
Komisyon 88 nci maddedeki hükmü işletmiş ve o 
itibarla 89 ncu maddedeki geri isteme keyfiyetini kul
lanmamıştır. Meseleyi de bu bakımdan herhangi 
bir zühule meydan bırakmamak için arz etmekte za
ruret gördüm. 
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MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkanım, şu beyanınızın tavzihe muhtaç ta
rafı var, metne uygun olması bakımından. İzin ve
rir misiniz?.. 

BAŞKAN — Kısaca yerinizden buyrunuz efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — 
Bu değişiklik önergeleri Komisyonun ıttılaına gelme
den önce, bu tasarı demetinin tümüyle Komisyona 
çekilerek, geldiği öğrenilen önergelerin esas metinle 
birlikte müzakeresine resmen karar aldı, iki oturum 
evvel. Bu kararım da Başkanlığa yazdı. Buna rağmen 
tasarı demeti Komisyona verilmeden görüşüldü, iti
razımız bunadır. Yoksa Komisyon burada bir deği
şiklik önergesi hazırlayıp verebilir; ama Komisyonun 
kararı bu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, zatıâlinizin beyanı, 
zatıâlinizin ifadesü bakımından isabetlidir. Ancak, 
Komisyona biraz evvel şöyle bir sual tevcih ettim: 
«Burada iki maddenin kaldırılmasını, 11 madde ile 
bir geçici 3 ncü maddenin değiştirilmesini istediğiniz 
önergeler müzakere edildi mi?» «Bütün kemaliyle 
müzakere edilmiştir. Arkadaşlarımız da ekseriyetle 
mevcutturlar. Karar numaraları da verilmiştir» de
mişlerdir, 

Binaenaleyh, bu durum muvacehesinde Komis
yon, 88 nci maddeye göre bir hakkını kullanıyor. 

Durum açıklanmıştır efendim. 
MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — 

Efendim, ben buna itiraz etmiyorum ki. Komisyon 
Başkanı eğer beni teçhiz ederse, ve; «Biz daha ön
ceki bir oturumumuzda bu tasarı demetinin tümünü 
geri istedik Başkanlıktan, ama gelmemesine rağmen 
bu görüşmeyi yaptık» derse; ben sözümü geri alma
ya hazırım. 

BAŞKAN — Bilahara yapılan müzakerelerde bu 
önergeleri biz müzakere ettik, altlarını da imzaladık. 
Komisyonun toplantısı da, verilen karar da İçtüzüğe 
de, Anayasaya da uygun derler sayın arkadaşlarımız 
ve de biz Başkanlık olarak uygun görüyoruz. 

MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — 
Komisyonun kararına uygun değil. 

BAŞKAN — Uygun efendim. 
MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — 

Uygun değil. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, aykırılık derecesine 

göre önergeleri tekrar okutuyorum, oylarınıza suna
cağım. 

Komisyonun önergesinin metin kısmını okutuyo
rum elendim: 

«Madde 10: 647 sayılı Cezaların infazı Hak
kında Kanununun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 
1 nci bendiyle bu maddenin 2 nci fıkrası aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4, fıkra 1, bent 1. 
Kabahatlerde beher gün karşılığı 50 ila 100 lira, 

hafif cürümlerde 100 ila 200 lira hesabıyla ağır pa
ra cezasına,» 

«Madde 4, fıkra 2. — 
Suç tarihinden önce, para cezasına veya tedbire 

çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm edilmemiş olanlar hakkında, hükmolunan otuz 
güne kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı ce
zalarla suç tarihinde 18 yaşını ikmal etmemiş olanların 
mahkûm edildikleri kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezalar yukarıki bentlerde yazılı ceza tedbirlerden 
birine çevrilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Tabii kendi teklifi olduğu için ka

bul ediyor. 
Sayın Hükümet?... 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, okunan önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — 
Olmadı Sayın Başkan, verilen hep ret oyu, kabul oyu 
çok azdı. 

BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum, ka
bul edilmiştir efendim. Kabul edilmiştir Sayın Biber
oğlu, buradan büyük bir arkadaş topluluğunun... 

MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — 
Hayır efendim, hep ret oyu verdiler. 

BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum, rica 
ediyorum, kabul edilmiştir efendim, ben gördüm, 
buradı arkadaşlar saymışlar. 

Efendim, diğer önergeyi okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 (4 - II) ncu 

maddesindeki «ikmal etmemiş» deyiminin yerine 
«doldurmamış» deyiminin konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

(Muammer Aksoy ve arkadaşları) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAvŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, Sayın Aksoy ve arkadaşlarının verdik

leri önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka-
tılmıyorlar. 

Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Üçüncü önergeyi okutyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 (4-II) ncu 
maddesindeki «hükmolunan» deyiminin yerine «ve
rilen» deyiminin konulmasını arz ve teklif ederim. 

(Muammer Aksoy ve arkadaşları) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, Sayın Aksoy ve arkadaşları tarafından 

verilen önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

10 ncu maddeyi değişik şekliyle oylarınıza- arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 11. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun 5 nci maddesinin altıncı ve dokuzun
cu fıkaraları aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde : 5 Fıkra : 6 
Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli 

süre içerisinde para cezasını ödemezse, Cumhuriyet 
savcısının kararı ile bir gün 30 lira sayılmak üzere 
hapsedilir. Kesirler nazara alınmaz ancak, 30 liradan 
aşağı hükmolunan para cezaları bir gün hapse çevri
lir. Haklarında Türk Ceza Kanununun 54 veya 55 
nci maddeleri uygulanmak suretiyle hüküm giyenle
rin para cezaları kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza
dan çevrilmiş olsa bile hapse çevrilemez. Bu takdirde 
maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır^ 

Madde : 5 Fıkra : 9 
Hükümlü, mahpus kaldığı her gün için 6 nci fıkra 

uyarınca 30 lira indirildikten sonra geri kalan parayı 
öderse hapisten çıkarılır. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi okuttum efendim. 
Üzerinde Sayın Yıldırım, buyurunuz efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu 11 nci maddede çok büyük bir çelişki görü
yorum. Değerli arkadaşlarımın bu madde üzerinde 
titizlikle duracağından ve oylarım ona göre kullana
cağından emin' bulunuyorum. 

Şimdi 10 ncu madde şu şekilde geçti: Kabahat
lerde, beher gün için 50 liradan 100 liraya... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Yıldırım 
«Büyük bir çelişki içindedir madde» diyor. O diyor. 
O itibarla dikkatinizi rica ediyorum efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Efendim, 10 
ncu madde şu şekilde Yüce Meclisten geçti: Kaba
hatlerde, beher gün için 50 lirayla 100 lira; cürüm
lerde 100 lirayla 200 lira. 

Yüce Meclisin tasviplerine iktiran etti, elbetteki 
Yüce Meclisin bu yolda tecelli eden iradesini saygıy
la karşılayacağız. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz eski 12 nci madde, 
yeni 11 nci madde şöyle: Vatandaş herhangi bir suç
tan ötürü özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm 
oldu değerli arkadaşlarım. Bu cezası mahkemece tak
dir edilerek paraya çevrildi. 

Para cezası... 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Hükümet, Sayın 

Komisyon; çok rica edeceğim, sayın hatiplerin ko
nuşmalarının dikkatle takibinin Yüce Meclisten çı
kacak kanunların vatandaşı tatmin eder mahiyette 
olmasında büyük rolü olacaktır. 

Rica ediyorum, onun için dikkatle dinlenmesini 
istirham ediyorum efendim. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Şimdi efendim, verilecek özgürlüğü bağlayıcı ce

za, para cezasına çevrildi ve para cezasının ödenmesi 
içinde sanığa- tebligat yapıldı. Sanık muayyen süre 
içerisinde bu para cezasını ödemediği takdirde, ki 
önemli olan nokta bu değerli arkadaşlarım, şimdi 
matematiksel olarak sizin takdirlerinize sunacağım 
bu konuyu. 

Eski 12, yeni 11 nci madde beher gün için 30 lira 
diyor, ama Adalet Komisyonu değiştirge önergesiyle 
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ı betteki aynı derecede, aynı durumda değildir. Ada-
j mm birisi 12 bin lirayı bin lira gibi ödeyebilir, 

öbürü 12 bin lirayı ödeyemez. Maddede, anladığım 
kadarıyla bu çelişkiyi gördüm; ama «Çelişki yok, 
burası doğrudur» diye bir arkadaşım çıkıp burada 
beni ikna ederse, elbetteki, ben de memnun olurum. 

bunu 50 liraya çıkarmış. Diyor ki: «Özgürlüğü bağ
layıcı cezanın bir günü için 50 lira». Yani 50 lira 
hesabıyla yeniden hapse çevrilecek. 

Değerli arkadaşlarım, konunun iyice aydınlığa ka
vuşması ve açıklanması bakımından bir örnek vere
ceğim: Vatandaş 4 ay hepsa mahkûm oluyor. Verilen 
ceza, hapis, cürümü ifade eder. Mahkeme bunu para 
cezasına çeviriyor ve 100 lira hesabıyla paraya çevi
riyor. 4 ay 120 gün eder, 100 lirayla çarpılıyor, 12 
bin lira ediyor. Vatandaş 12 bin lirayı, tebliğ tari
hinden itibaren ödediği takdirde 4 aylık hapis ceza
sından kurtulmuş olacak. Vatandaşın mali durumu 
iyi olmayabilir. Gerçi bazı arkadaşlarım burada, 
«Yasa karşısında zenginin, fakirin sözü edilmez» de
diler. Ben, o arkadaşın düşüncelerine katılırım; ama 
eşitlik bu değildir. Yasa eşitçe uygulanılır anlamı, ar
kadaşımın ifade ettiği manada değildir. 

Şimdi, adam fakir, 12 bin lirayı bulup, getirip 
ödeyemiyor, savcı da tebligatı yapıyor, yasaya göre; 
«Muayyen süre içerisinde getir 12 bin lirayı öde» 
diyor. Ödemediği takdirde, bu sefer devlet, hasis bir 
anne gibi davranıyor. Cezayı paraya çevirince 100 
lira. Bu sefer verilen para cezasını cezaya çevirince 
50 lira hesabıyla hareket ediyor. İçeriye alınca 50 li
rayı bir gün sayıyor, dışarıya verince 100 lirayı bir 
gün hesap ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi şöyle bir hesap yap
tım. 12 bin liraya mahkûm oluyor, ödeyemiyor. Bu 
sefer savcı, 12 bin lirayı hapse nasıl çevirecek? 12 bin 
lirayı 50'ye taksim edecek. Şimdi, yasaya göre, 100 
liraya göre hesap edilirse 12 bin lira eder. Bu sefer 
vandşm mali gücü yerinde olmadığı için ödeyemi
yor. 12 bin lirayı 50'ye çevirecek, vatandaşı içeriye 
tıkayacak. Bilmiyorum Sayın Adalet Komisyonu Baş
kanının dikkatini çekmiş midir bu? Yaptığım hesaba 
göre, vatandaş bu sefer 240 gün içeride yatacak; he
sabım bu. Adalet Komisyonu otursun, işi kaleme 
hesaba vursun, eğer gerçekten yanlış bir sonuca var-
mışsam, Yüce Meclisin huzurunda hem Yüce Mec
lise hem de Adalet Komisyonuna teşekkür etmiş ola
cağım. 

Onun için, diyorum ki, böyle bir çelişkiyi orta
dan kaldırabilmek için, ne kadar, hangi miktar pa
rayla ceza hapse çevrilmışse, paranın ödenmemesi 
halinde de o miktar para üzerinden hesap edilsin, 
vatandaş mahkûm olduğu ceza kadarıyla gelsin, ce
zaevinde yatsın. 

Bir önceki madde için de söyledim. Vatandaşın 
ödeme gücü olmayabilir, herkesin ödeme gücü el-

Şimdi, mahkeme sanığın duruşmadaki kişisel du
rumunu nazara alacak, ona göre tabiatıyla uygula
mayı yapacak. «Para cezasına bu adam layıktır, çe
virin» dediği zaman, çevirdi, gayet güzel bir şey; 
ama ileride, bu adam «ödemedi» diye, ki «Acaba 
niye ödemedi?» deyip bunun üzerinde durmak la
zım. «Bu adamın imkânı var mıdır, yok mudur? 
Kasten mi ödemiyor? Sırf mahkemeyi veyahut da 
savcılığı meşgul etmek için mi bu parayı ödemiyor 
vatandaş?» Yani, öyle bir araştırmaya da girmeye ge
rek yoktur. Parayı ödemediği takdirde, getireceksiniz, 
bir misli cezayla adamı içeri atacaksınız. Ben böyle bir 
ceza anlayışına «hayır» dediğim için konuyu örnek
leriyle huzurlarınıza serdetmek, sermek bakımından 
çıkmış bulundum. 

Beni dinlediğiniz için Sayın Başkana ve sizlere 
saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Kubilay tmer. 
Sayın Celâl Doğan, zatıâlinizden evvel Sayın Ku

bilay îmer istedi. 73 ncü maddeye göre, müzakere
lerde 2 sayın üye ve 4 grup adına konuşma yapılabi
lir. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Ben de grup 
adına söz istemiştim, 

BAŞKAN — Belgeyi gönderin lütfen. 
Sayın îmer, buyurun efendim. 

M. KUBÎLÂY ÎMER (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler; 

Burada bu madde vesilesiyle, belki bu tasarının 
daha evvelki görüşülmesi sırasında söylenebilecek 
birtakım hususları açıklamak mecburiyetindeyim. Bu 
tasarının görüşülmeye başlandığı andan itibaren, şu 
gün görülmüştür ki, getirdiği tedbirler tamamıyla 
palyatiftir. Yani, bir devalüasyon olursa buna göre 
miktar değişecek. O halde Anayasa Mahkemesinin 
«Muhtelif zamanlara göre değişebilen vergi olamaz» 
şeklinde Belediye kanunlarında iptal ettiği hüküm 
gibi bir hüküm getirsinler; «Her devalüasyonda bu 
miktar otomatik olarak değişir» diye... 

Burada Komisyon Başkanı, ciddiyetle, açık açık, 
yarın kanun tatbikatçılarına mehaz olacak, yani, 
Meclisten bunun çıkmasına sebep nedir denildiğinde 
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bakılacak noktada dedi ki: «Bir devalüasyon olmuş
tur, dördüncü ayla bunun arasında, buna göre mik
tarları biz, 30'u 60, 60'ı 120 yaptık.» Açıkça söyle
diler burada. Şimdi bu duruma göre seyyaliyet ge
tiren bir geçici madde eklensin. Bunu Sayın Hükü
metten ve Komisyondan rica ediyorum; madem her 
anda öneri getirirlermiş, ki zaten esbabı mucibesiz 
birtakım öneriler getirmişler. Beyler, bu iş minareye 
kılıf dikmek kadar güç bir halde Meclisten - iteleye 
kakalaya, tabir caizse - geçirilmek istenmektedir. Açık 
ve meydanda; ne önleyicilik vasfı, ne caydırıcılık 
vasfı, ki ceza kanunlarında, ceza usulü kanunlarında 
mevcut olmalıdır, yok burada. Getiriliyor bir öneri, 
bu önerinin esbabı mucibesi orta yerde yok. Sonra, 
bu maddeyle ilgili olarak infaz sırasında da olsa, 
Cumhuriyet savcısına karar vermek salahiyeti tanı
mışsınız. En ufak bir meselede 1 gün dahi hapisliğe 
Cumhuriyet savcısının karar vermeye hakkı var mı? 
Yok. Mahkemeden hüküm isteyecek; ama 30 lira 
para cezasına çevrilmiş bir hapislikte, tebligattan 
itibaren eğer ödeme olmazsa Cumhuriyet savcısı ka
rar verecek 30 liraya 1 gün yatıracak, karar verecek. 
Hapis kararını mahkeme verir, çeviren de malike
dir. Savcıya infazda hem de neyi veriyorsunuz? Di
ğer tarafta verilen hafif para cezalan için 30-60 li
ra, diğerleri için 60-120 lira olan bir hususu; öden
mediğinde 30 liraya, onlarda 1 gün 60 lira, 120 lira; 
30 lira 20 lira. Burada ödenmeyen her para için 60 
lira ise 2 güne baliğ olacak, 120 liraysa 4 güne baliğ 
olacak şekilde müddeiumumiye tatbikat hakkı tanı
yacaksınız. Bu, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş
tir ve savcıya karar hakkı, hüküm hakkı verilemez. 
Ama dediğim gibi, parça parça, palyatif olarak, âde
ta boş bir araziyi parseller gibi parsel parsel getirilen 
bu teklifler bu halde getirilirse böyle olur. Aslında 
bunlar anarşiyi önleme tedbirleri diye bir paket ha
linde getirilmiş ve iki büyük partinin, gerek iktidar, 
gerek anamuhalefet partisinin içerisinde bu mevzuda 
komisyonlar da teşekkül etmiştir; ama bütün bun
lara rağmen tetkik imkânları bulunamadan getiril
miştir. Komisyon üyelerinin dahi, açıkça komisyon 
başkanını ve komisyonu itham eden meşruhatları var 
burada. 

'Beyler deniliyor ki: «Dosya getirilmemiştir.» Bu
rada Başkan nazara almasa, biz de almasak dahi Ana
yasa Mahkemesi nazara alacaktır; çünkü bir iddia 
var; «Elde mevcut olan dosyalar getirilmemiş» de
niyor. «Elde mevcut olan dosya getirilmediği tak
dirde ara yerdeki farklar görülerek bir karara varı
lamamıştır» gibi büyük bir iddia var. 

Burada bir arkadaşımız dediler ki: «Usulüne uy
gun olmayanı Başkanlık getirmez.» Hayır Başkan 
da insan, Başkan da parlamenter, o da yanılır; o ge
tirir ama onu biz düzeltiriz. Yanlış olabilir. İcabında 
bizim kararımız da yanlış olur, bizden geçip Senato
da düzeltilir. O da yanlış olur, tekrar gelir Meclis 
kararı olarak çıkar; Reisicumhur'un tekrar görüşül
me talebi vardır. Kanunlaşır; Anayasa Mahkemesinin 
iptal salahiyeti vardır. 

Binaenaleyh, hiçbir zaman bir yerin getirdiğini 
kati olarak doğru kabul etmek mecburiyetinde deği
liz. Nass-ı İlâhi'yi dahi bugün laik sistem içerisinde 
tenkide tabi tutarken, kaldırıp «Fertlerin, insanla
rın getirdiğine yanlışlık olmaz» gibi, bir cihete git
mek büyük bir haksızlık olur. 

Ben şunu ifade ediyorum ve bağlıyorum: Bu ka
nunun bu maddesine, getirilen tasarının bu madde
sine de, ne usule, ne şekle, ne de hukuk mantığına 
uymadığı için, 1 nci maddesinden son maddesine, bu 
madde gibi tamamen muhalif olduğumu ve millete 
özlenen rahatı ve huzuru getiremeyeceğini ve ka
nunlarda bulunması lazım gelen önleyicilik ve caydı
rıcılık vasıflarından da yoksun bulunduğunu açıklı
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Imer. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ce

lâl Doğan, buyurun efendim; belgeniz de gelmiştir. 
CHP GRUBU ADINA CELÂL DOĞAN (Gazi

antep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'Bugün özellike 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu üzerindeki değişiklikler sırasında, ya
sa tasarısı üzerindeki değişiklikten çok usul tartışma
larıyla vakit geçirme durumunda kaldık. Bu, özel
likle - bağışlasınlar - Adalet Komisyonu Başkanı ile 
AP'li Komisyon üyeleri arasındaki bir yanlış değer
lendirme veyahut da anlaşmazlık sonucu Meclisin bu 
zamana kadar belli vaktini almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şu an üzerinde tartıştığımız 
madde üzerinde 2 arkadaşımız söz aldı. Sayın Imer' 
in maddeyi yeteri kadar tetkik etmediği düşüncesine 
vardım. Şu açıdan: Gerek verdiği rakamlar, gerekse 
gösterdiği ölçü açısından, Hükümet tasarısıyla Ko
misyon teklifi bir noktada birleşmiş ve kendilerinin 
verdiği rakamlar çok farklı. 

tkincisi; Halk Partisi üyesi Sayın Yıldırım'ın ko
nuşmasında bir noktada, ilk etapta çarpıcı gibi görü
nen; ama özünde yanlışlığa sevk edecek bir konu var, 
dahası bir düşünce var. O da şu: Sayın îmer ve Sa-
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yın Yıldırım savcıya karar ittihaz etme yetkisinin ve- I 
rildiğini söylediler. I 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti yasa- I 
lan içerisinde yahut da yasaların denetimi altında I 
yaşıyoruz. Şu ana kadar tatbikat budur. Yani Tür- I 
kiye'de bu getirilmiş bir yenilik değil. Rakamsal de- I 
ğişiklikler getirilmiştir Adalet Komisyonunda. Tat- I 
bikat Türkiye'de kesinlikle budur ve yasanın da hük- I 
mü, para cezasını ödemeyen şahıs hakkında, o ceza I 
miktarı hakkındaki kararı veren savcıdır. Yeni bir I 
yasa değişikliği değildir bu. Yasanın hükmü de böy- I 
ledir zaten. I 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Yasanın hük
müne göre verecek. I 

CELÂL DOĞAN (Devamla) — ikinci konu şu: 
Sayın Yıldırım dediler ki: «Sayın yargıcın vermiş I 
olduğu 4 aylık hapsi 100 liradan paraya çevirdiğini I 
kabul ettiğiniz takdirde 4 ay hapis yatacak olan şah- | 
sı, parasını ekonomik zorunluluklar nedeniyle günün- I 
de ödemezse 8 ay hapse mahkûm ediyorsunuz». I 

îlk etapta çarpıcı ve doğru görükebilir; ama özün- I 
de şu var değerli arkadaşlarım: Mahkemeler karar- I 
lan yerine getirildiği müddetçe saygıya layık bir mah- I 
meke olarak kalır veyahut da getirildiği müddetçe I 
değer kazanır ve sanık üzerinde veyahut toplumda I 
etki bırakabilir. Halbuki ne yapıyor sanığa; aynı pa- I 
ra cezasıyla hapse çevirmeyi taahhüt altına koyarsa- I 
nız, yasaya koyarsanız, keyfiliğe kaçar sanık; daha I 
doğrusu .hükümlü; artık «sanık» tan çıkmıştır, «hü- I 
kümlü» olmuştur. Bugün de ödesem 100 liraya çe- I 
vireceklerdi, yarın da ödesem 100 liraya çevirecekler- I 
di keyfiyetine kaçar ve Türkiye'de o mahkeme ilam- I 
larını infaz için elimizdeki büyük bir silahı kaçırmış I 
oluruz. I 

Değerli arkadaşlarım, onun için düşüncemiz şu: I 
Sanık hükümlü olduktan sonra, yani cezayı alıp I 
hükümlü hale geldikten sonra, Devletin ken- I 
dişinin peşinde olduğunu hissetmeli. Sanık veyahut da I 
hükümlü demeli ki, «Ben bugün mahkemenin ver- I 
miş olduğu bu karar karşılığında, cezamı para ceza- I 
sı olarak 100 lira ödediğim takdirde kurtulacağım şu I 
hapisten. Eğer Devleti sürüncemede bırakırsam, yar- I 
gıcın kararını oyalama yoluna gidersem, yarın başı- I 
ma şu gibi bir müeyyide vardır» endişesiyle hareket I 
edebilmelidir. I 

Devletin bu mahkeme kararlarından milyonlarca I 
lira alacağının tahsil edilmediğini biliyorsunuz. Bu ne- I 
denle, hem Hazineye gelir açısından, hem de hüküm- I 
lünün yasalara riayetiyle, mahkeme kararlarına riya- \ 

I tiyle riyasetsizliğin de ölçüsünü bu yasanın teminatı 
I altına koymuş olursak, daha doğru bir iş yapmış oldu-
I ğumuzu zannediyorum. 
I Grupum adına saygılar sunarım. 
I Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 

I Grubum adına saygılar sunarım, 
I BAŞKAN — Buyurun efendim; yetki belgeniz 
I vardır. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 
BİBEROĞLU (Çorum) — Efendim, ben bu madde 

I üzerinde çok kısa bir maruzatta bulunmak için hu-
I zurunuzdayım. 
I Kubilay tmer arkadaşım ve Hasan Yıldırım arka-
I daşım, para cezasını, hürriyeti bağlayıcı cezadan çev-
I rilmiş para cezasını savcının tebligatına rağmen öde-
I meyen sanık hakkında, savcının kararıyla yeniden 

hapis cezasının infazı yoluna gidileceğinden bahse-
I derek; savcıların karar verme, hüküm verme, hürri-
I yeti bağlayıcı ceza kesme gibi yetkilerle donatılmış 
I sayılacağını söylediler. Halk Partisi Grubu adına ko-
I nuşan arkadaşım da biraz evvel ona işaret etti. Bu 
I mevzuatımızda mevcut bir müessesedir ve ilamların 
I infazı safhasına intikal ettiği ve ilamların infazından 
I da savcılık sorumlu olduğu için, işlemin böyle yapıl-
I ması olağandır. Kaldıki, verdiği karar, kanun met-
I ninin infazı hakkındadır. Yoksa ona yeni bir ceza 
I kesiyor olmak şeklinde yorumlamamak lazımdır. An-
I cak, Hasan Yıldırım arkadaşımızın burada verdiği 
I örneği ele alarak, benim de içime düşen bir kuşkuyu, 
I Adalet Bakanlığından ve teknisyenlerinden açıklığa 
I kavuşturmalarını rica edeceğim. 

I Prensip olarak mevzuatımızda da mevcut olduğu 
I için, ilamın infazı sırasında savcıların bu maddedeki 
I şartlar tekevvün ettiğinde para cezasını hapis cezasına 
I çevirmesine «evet»; ama eğer savcı mahkemece veril-
I miş olan cezanın paraya çevrilmesinden doğan mik-
I tarın fazlasını infaza teşebbüs eder, buna karar vere-
I bilirse, o takdirde savcı mahkeme yerine geçmiş olur-
I ki buna razı olamayız. 

Bu tatbikatta nasıl cereyan etmektedir ve bu ka
nunun kabulünden sonra nasıl cereyan edecektir? Bu-

I nu lütfen Adalet Bakanlığı açıklasın. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Başka sayın Üye?... Yok. 

I TURGUT ARTAÇ (Kars) — Önergemiz var efen-
|l dim. 
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IBA'ŞKAN — Önerge lütfen gelsin efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, ben 

de bir istirhamda bulunabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim, sorabilirsiniz; so

ru mudur, nedir? 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, Ko

misyonu da bu noktada harekete davet ediyorum. Zi
ra, Sayın Biberoğlu'nun da izah ettiği gibi eğer savcı.. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, biraz öne gelmenizi rica 
ediyorum. Çünkü anlaşılmıyor; zapta geçmesi bakı
mından. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — istifhamım şu: Faz
la zaman kaybetmemek için, Komisyonu da bu hu
susta dikkate celbetmenizi istirham ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, Sayın Artaç'ı din- ; 
leyiniz efendim. Rica ediyorum efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Haddizatında, Sa
yın Biberoğlu ile Sayın Hasan Yıldırım'ın izahatları 
hakikaten doğrudur. 

'Şimdi, savcı aslında karar verebilir; ama huku
ken kendisine tanınan yerlerde karar verebilir. j 

'Bunun dışında, mahkemenin kararının üstüne çı- ; 
kaçak bir kararı vermesi, eğer şimdiye kadar bu tat- \ 
bikatta olmuş olsa dahi, bugüne kadar yapılan yan- ; 
lışları, bugünden sonra da hukuksal olarak devam \ 
ettirmemize gerek yok. 

Görüşüm odur ki, Sayın Komisyon bu meseleyi \ 
ele alsın ve rakam değiştirmek suretiyle meseleyi vu
zuha kavuştursun. Çünkü, savcı bunu tekrar hapse çe
virdiği zaman, asıl kararında 3 ay veya 4 ay hapsine ; 

karar verilmiş olan bir hükümlüye, savcının 8 ay gi
bi bir yeni hapis cezası intacı, bence hiçbir hukuk 
otoritesi tarafından kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir 
şekilde terviçde edilemez. 

Komisyonun bunu bilmesi lazım. Benim maruzatım 
bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 
Sayın arkadaşları dinlediniz efendim; gerek grup 

ve gerekse şahısları adına ve gerekse Sayın Artaç'ın 
yerinden yaptığı kısa açıklamayı dinlediniz. Buyuru
nuz Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, ha
kikaten arkadaşların beyanlarında haklı oldukları ta
raflar var, bunu gördük. Bu maddenin Komisyona ia
desini arz ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim; 89'a göre .madde 
üzerindeki önergelerle birlikte .Komisyona verilmiş
tir efendim. Bu konuda 4 önerge var, bir de sonradan 

geldi, 5 önergeyle birlikte 11 nci maddeyi Komisyo
na iade ediyoruz. 

12 nci maddeyi okutuyorum (13'ü 12 diye oku
yacağız efendim); 

Madde 12. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun '8 nci iradesinin 1, 2 ve 3 ncü bent
leri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

IBu değişiklik, zaten meri olan 647 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesindeki esasa aykırı değil, o esas ta
bana oturmakta. Yani, 65 yaşmı bitirmiş olan hü
kümlülerin cezalarının infazı şeklinde insani, sosyal, 
ekonomik duygularla birtakım iyileştirmeler yapılmış 
bulunuyordu, bunlardaki süre kayıtları değiştirilmek
tedir. 

Örneğin; 1, 2 ve 3 ncü bentlerdeki değişikliğe gö
re, 1 nci bentteki 30 günlük hükümlülük süresi 60 
güne çıkarılmakta; 2 nci bentteki 30 günlük süre de 
.60 güne çıkarılmakta, .3 ncü bentteki 3 aylık süre de 
4 aya çıkarılmaktadır. 

infaz Yasasının, şimdi arz ettiğim 8 nci maddesine 
göre, hükümlü 65 yaşım doldurmuş ve sıhhati, ceza
evinde kalmasına mani bulunmuş ise, cezasının otur
duğu yerde çektirilmesine ya da nir -hükümlünün .ceza 
-Süresi 30 günden fazla değilse 48 saatlik izin verilmek 

V<Madde 8. — Bent 1, 
Hükümlü 65 yaşını ikmal etmiş veya sıhhi duru

mu cezaevinde bulunmasına mani olacak derecede bo
zuk olduğu tabip raporu ile belgelendirilmiş ve hü
kümlülük süresi 60 günü geçmemişle oturduğu yer
de. 

Madde 8. — Bent 2, 
Hükümlülük süresinin 60 günü geçmemesi halinde 

her hafta cuma günleri en geç 19.00' da girmek ve pa
zar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle bir cezaevin
de. 

Madde 8. — Bent 3, 
Hükümlülük süresinin 4 ayı geçmemesi halinde 

serbestçe çalışabilmesini temin için her gün saat 19.00' 
da girmek ve sabahları 7.00'de çıkmak suretiyle bir 
cezaevinde çektirilmesine mahkemece karar verilebi
lir.» 

'BAŞKAN — Efendim, 12 nci madde üzerinde 
Sayın Biberoğlu, Adalet Partisi Grubu adına, buyu
runuz. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Bu kanun dolayısıyla sık sık 
huzurunuzu işgal ettiğim için peşinen özür diliyorum. 

Maddeler bizce önemli hükümleri ihtiva ediyor 
Ve layık olduğu ilgiyi görsün istiyoruz. 
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suretiyle cezaevinde çektirilmesine, ki hükümlü Cuma 
günleri saat 19.00'da cezaevine girer, Pazar günleri 
aynı saatte cezaevinden çıkar ve hükümlülük süresi 3 
ayı geçmemesi halinde de serbestçe çalışabilmesini te-
minen her gün saat 19.00'da cezaevine girmek ve sa
bahları saat 7.00'de cezaevinden çıkmak suretiyle gene 
bir cezaevinde çektirilmesine mahkemece karar verile -
bilmesini mümkün kılmaktır. 

Adalet Komisyonunun yaptığı, sadece - arz etti
ğim gibi - süreleri değiştirmiş olmaktan ibarettir ve 
hükümlü lehine 65 yaşını bitirmiş ve sağlığı bozul
muş hükümlü lehine bu sürelerde değişiklik yap
maktan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Başka sayın üye?... Yok. 
Önerge de yok efendim. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon; bir diyeceği
niz?... Yok. 

Efendim 12 nci maddeyi okunan şekliyle oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

14 ncü maddeyi 13 ncü madde olarak arz ediyo
ruz : 

Madde 13. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Açık infaz kurumunda bulunanlarla, yarı 
açık veya kapalı infaz kurumlarında olup da açık in
faz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hüküm
lülük süresinin 1/3'ni iyi hal ile geçirmiş olanlarla yol 
hariç bir günden on güne kadar.» 

'BAŞKAN — Efendim sayın üyelerden söz isteyen? 
Yok. 

'Komisyonun bir Önergesi var; arz ediyoruz: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. Sayılı 

Kanun Tasarısının 13 ncü maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 
Ankara Trabzon 

İsmail Hakkı Köylüoğlu İbrahim Vecdi Aksakal 
Tasan Komisyona gelmedi
ğinden usul yönünden gö

rüşmeye muhalifim 

Ankara 
Orhan Eren 

Erzincan 
Lütfü Şahin 

Hatay 
Mevlüt Önal 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Çorum 
üzerinde değişiklik yapılan 
tasarı Genel Kurul Günde
minde olup, Komisyonun 
geri isteme kararına rağ
men tasarı ve ekleri Ko
misyona gelmeden görü
şüldüğünden usul ve şe
kil yönünden muhalifim. 

Mustafa Kemal Biberoğlu 
Gaziantep 

Ahmet Karahan 
İçel 

Ramazan Çalışkan 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Zonguldak 

Koksal Toptan 

Madde 13. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının 
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Açık infaz kurumlarında bulunanlarla, yarı 
açık veya kapalı infaz kurumlarında olup da açık 
infaz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hü
kümlülük süresinin üçte birini iyi hal ile geçirmiş 
olanlara ayrıca yol hariç 72 saate kadar.» 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun önergesini 
arz ettik. Komisyon, tabii, önergesi olduğu için ka
tılıyor. 

Sayın Hükümet?... 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyonun 
önergesi kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi kabul edilen değişiklik önerge
siyle birlikte oylarınıza arz ediyorum efendim: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 14. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Uyuşturucu maddeleri kullanmak, ve bu maksat
la yanında bulundurmaktan dolayı haklarında Türk 
Ceza Kanununun 404 ncü maddesinin 2 numaralı ben
di hükmü uygulanan yabancı uyruklular; mahkûm ol
dukları para cezasını ve yargılama giderlerini Türk 
parası veya döviz olarak ödedikleri takdirde, cezanın 
memleketimizde infazında hükümlünün kişiliği ve top-
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lumun şartları bakımından bir yarar görülmemesi ha
linde, hükümlü bulundukları hürriyeti bağlayıcı ceza 
ile emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma 
cezalarının infaz edilmemesine, hükmü veren mah
kemece karar verilebilir. Bu kararın tefhim ve tebli
ğini takip eden bir hafta zarfında hükümlü yurdu 
kendiliğinden terketmediği veya terkettiği tarihten iti
baren 5 yıl içinde tekrar yurda girdiği takdirde, in
faz olunmayan ceza aynen yerine getirilir.» 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 14 (18) nci 

maddesindeki «takip eden bir hafta zarfında» deyimi
nin yerine, «izleyen bir hafta içinde» deyiminin ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Trabzon 
Muammer Aksoy Rahmi Kumaş 

Denizli ' Ankara 
Adnan Keskin Yaşar Ceyhan 

Ankara İstanbul 
Abdurrahman Oğultürk Ayhan Al'tuğ 

Ankara 
İsmet Çanakçı 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. Sayılı 

Kanun Tasarısının 14 ncü maddesinin tasarıdan çı
karılmasının önerilmesine Komisyonumuzca karar 
verilmiştir. 

Gerekli, işlemin yapılmasını için arz olunur. 

Ankara Trabzon 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Tasarı Komisyona gelmedi
ğinden usul yönünden görüş

meye muhalifim. 
î. Vecdi Akasakal 

Ankara Çorum 
Orhan Eren üzerinde değişiklik yapılan 

tasan Meclis Genel Kurul 
gündeminde olup, Komis

yonun geri isteme kararına 
rağmen tasarı ve ekleri Ko
misyona gelmeden görüşül
düğünden usul ve şekil yö

nünden muhalifim. 
Kemal Biberoğlu 

Erzincan 
Lütfü Şahin 

Gaziantep 
Ahmet Karahan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Hatay 
Mevlüt Önal 

Uşak 
Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

'BAŞKAN — Efendim, 2 önergeyi de arz ettik. 
Aykırılık durumuna göre işleme koyacağız. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabii efendim, yasama sorusudur 
sorabilirsiniz. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Komisyon, diğer bazı maddelerde olduğu gibi, daha 
önce bu maddeyi düzenlemiş olmasına rağmen, şimdi 
tasandan çıkarmak istemektedir. Oyumuzu kullana
bilmek için gerekçelerini öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu İnfaz Kanununun 18 nci maddesinde, suçluların 
kendi memleketlerinde cezalarını çektfireblitaıek içlin, 
karşılıklı anlaşma gereği şarttır. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
İşitemiyoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, sayın üyeler işit-
miyorlarmış, biraz yüksek sesle nica ediyoruz eifendirn, 
lütfen. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, bun
dan evvelki tasarıda ecnebilerle bir imtiyaz gibi bir 
husus vardı. Halbuki, İnfaz Kanununun 18 ndi mad
desinde, karşılıklı anlaşma bulunduğu (takdirde bu in
faz hususu düşünülmektedir. İşte İnfaz Kanununun 
bu maddesine ters düştüğü sonradan farkına varıldı
ğından bu madde bu tasarıdan çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Yani çıkarılması teklif ediliyor, öne
riliyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Teklif edlnıek-
tedir önergeyle; eşitlik ilkesine de aykırı mütalaa edil
miştir. 

BAŞKAN — Evet. 
Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre fişleme ko

yuyoruz; en aykırı önerge Komlisyonun önergesidir; 
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buda maddenin (metinden çıkarılmasına mütealliktir. 
Sayın Komisyon buna, katılıyor, ziaten kendisinin 
önergesidir. 

Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi, yani 14 ncü maddenin metinden çılka-

rılmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim düğer Önerge, madde esasen kaldırıldığı 
için işletme konmuyor. 

16 neı maddeyi 14 ncü madde olarak arz ediyoruz. 
Madde 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır para cezası 600 liradan 100 000 liraya ka
dar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazînesine 
ödenmesinden ibarettir. Nispi para cezasının yukarı 
haddi yoktur.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 14 ncü mad
de kaldırıldığı liüin, onun yerine 16 nci maddeyi 14 ncü 
madde olarak okuttum. 

Yeni 14 ncü madde üzerinde 
Sayın Aytaç, buyurunuz. 
TURGUT AYTAÇ (Kars) — Ağır para cezaları

nın bu haddi değiştirildiğine göre, Türk Ceza Kanunu
nun diğer maddelerinde bu hadden aşağı olan madde
lerin hükmü nasıl mütalaa edilecektir? Onun için bir 
değişiklik getiriliyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu tasları ile 5435 sayılı Kanun da değiştirildiği için, 
bu uyuşmadık ortadan kandırılmaktadır. Bu ahenk 
sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Aytaç'm arzusu istika
metinde gerçekleşiyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
14 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum r 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 14 (19) ncu 

maddesindeki «tayin olunacak»; deyimin yerine, «be
lirlenecek» deyiminin konulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Trabzon 
Muammer Aksoy Rahmi Kumaş 

Denizli 
Adnan Keskin 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

Ankara 
İsmet Çanakçı 

BAŞKAN — 2 net önergeyi okutuyorum : 
i«MıiıHet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. Sayılı 
Kanun Tasarısının 14 ncü maddesinin aşağıdaki bi
çimde değişitirilmeSinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırıilmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanveküi 

Ankara Trabzon 
İsmail Hakkı Köylüöğlu Tasarı Komisyona gelmedi

ğinden usul yönünden gö
rüşmeye muhalifin 

Vecdi Aksakal 
Ankara Çorum 

Orhan Eren Üzerinde değişiklik yapılan 
tasarı, Meclis Genel Kurul 

gündeminde olup. Komis
yonun geri isteme kararına 
rağmen, tasarı ve ekleri Ko
misyona gelmeden görüşül
düğünden, usul ve şekil yö

nünden muhalifim. 
Kemal Biberoğlu 

Erzincan İçel 
Lütfi Şahin Ramazan Çalışkan 

Kırşehir Sivas 
Doğan Güneşli Tevfik Koraltan 

Halay Uşak 
Mevlüt Önal M. Selâhaıttin Yüksel 

Zonguldak 
Koksal Topkan 

BAŞKAN — Teklifteki değişiklik maddesini oku
tuyorum : 

Madde 14. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmliştir. 

«Ağır para cezası 1 000 liradan ICO 000 liraya ka
dar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir. Nispi para cezasının yukarı 
sının yoktur.»! 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasma göre iş
leme koyuyorum. En aykırısı Komisyonun önergesi
dir. 
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Madde 'kısmını okutuyorum : 
«Madde 14. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 19 
ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştiirifaişttiır. 

Ağır para cezası 1 000 liradan 100 000 liraya 'ka
dar ıtayin olunacak bir paranın Devlet Hazlinesdne 
ödenmesinden 'ibarettir. Nispi para cezasının yukarı 
sının yolktur.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Komisyonun öne
risine katılıyor musunuz? 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun önergesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 14 (19) ncü 

maddesindeki «tayin olunacak» deyiminin yerine «be
lirlenecek» deyiminin konulmasını arz ve teklif ede
rim. (Muammer Aksoy ve arkadaşları) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, 

Sayın Aksoy ve arkadaşlarının önergelerine katılmı-
yorlar^ 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

14 ncü maddeyi önergedeki değişik şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

24 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Hafif para cezası, 300 liradan 10 C00 liraya ka
dar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir.», 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde şahsi veya 
grubu adına söz isteyen sayın üyeler?.. Yok. 
Efendim, bu konuda iki önerge vardır, onları geliş 

sırasına göre arz ediyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 (24) nci 

maddesindeki «tayin olunacak bir paranın Devlet 
Hazinesine ödenmesinden ibarettir» deyiminin yeri
ne «(belirlenecek bir paranın Devlet Hazinesine öden
mesidir» deyiminin konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Trabzon 
Muammer Aksoy Rahmi Kumaş 

Denizli Ankara 
Adnan Keskin Yaşar Ceyhan 

İstanbul Ankara 
Ayhan Altuğ A. İsmet Çanakçı 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 

BAŞKAN — Komisyonun önergesi olan ikinci 
önergeyi arz ediyoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. Sayılı 

kanun tasarısının 15 nci maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Ankara Trabzon 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Tasarı Komisyona gelme

diğinden usul yönünden gö
rüşmeye muhalifim 

İbrahim Vecdi Aksakal 
Ankara Çorum 

Orhan Eren Üzerinde değişiklik yapılan tasarı 
Genel Kurul gündeminde olup Ko
misyonun geri isteme kararına rağ

men, tasarı ve ekleri Komisyona gel
meden görüşüldüğünden usul ve şe

kil yönünden muhalifim. 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Hatay tçel 
Mevlüt önal Ramazan Çalışkan 

Kırşehir Sivas 
Doğan Güneşli Tevfik Koraltan 

Uşak Zonguldak 
M. Selâhattin Yüksel Koksal Toptan 

Madde 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
24 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Hafif para cezası 500 liradan 10 000 liraya ka
dar tayin olunacak bir paranın Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir.» 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, her iki önergeyi arz et
tik. Komisyonun önergesi aykırılık sırasına göre işle
me konuluyor. Yani 300 liralık sınır 500 liraya çıka
rılıyor. 

Komisyon katılıyor, kendi önergesidir. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana; — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun önergesini oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Aksoy ve arkadaşlarının önergesi vardır, 
onun metin kısmını okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 (24) nci 

maddesindeki «tayin olunacak bir paranın Devlet 
Hazinesine ödenmesinden ibarettir» deyiminin ye
rine «belirlenecek bir paranın Devlet Hazinesine 
ödenmesidir» deyiminin konulmasını arz ve teklif 
ederim. (Muammer Aksoy ve arkadaşları) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musunuz 
efendim?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy ve arkadaşlarının öner

gesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

15 nci maddeyi önergedeki değişik şekliyle oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

26 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanunda gösterilen cezanın yukarı haddi bir ay 
hapis veya hafif hapis veyahut bin lira ağır veya ha
fif para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici se
bep mevcut olur ve fail evvelce bir cürümden veya 
bir aydan fazla hafif hapsi müstelzim bir kabahatten 
dolayı mahkûm olmamı;} bulunursa, mahkeme verdiği 
cezanın yerine mahkûma adli tevbih yapılmasına ka
rar verebilir.» 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde şahsı adına 
veya grubu adına söz isteyen sayın üyeler?.. Yok. 

Efendim Komisyonun bir önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. Sayılı 

Kanun Tasarısının, 16 nci maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Ankara Trabzon 
Tasarı Komisyona gelme
diği için usul yönünden 
görüşülmeye muhalifim. 

İsmail Hakkı Köylüoğlu İbrahim Vecdi Aksakal 
Ankara Üzerinde değişiklik yapı-

Orhan Eren lan tasarı Meclis Genel 
Kurul gündeminde olup, 
Komisyonun geri isteme 
kararına rağmen tasarı ve 
ekleri Komisyona gelme
den görüşüldüğünden usul 
ve şekil yönünden muha

lifim. 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Çorum 
Erzincan Gaziantep 

Lütfi Şahin Ahmet Karahan 
Hatay İçel 

Mevlüt Önal Ramazan Çalışkan 
Kırşehir Sivas 

Doğan Güneşli Tevfik Koraltan 
(Oylamada bulunmadı) 

Uşak Zonguldak 
M. Selâhattn Yüksel Koksal Toptan 

(Oylamada bulunmadı) 

Madde : 16. 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 26 nci madde

sinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Kanunda gösterilen cezanın yukarı sınırı bir ay 
hapis veya hafif hapis ya da 1 000 lira ağır veya 
hafif para cezasını geçmediği takdirde, hafifletici 
neden bulunur ve fail önceden bir cürümden veya 
bir aydan fazla hafif hapsi gerektiren bir kabahatten 
dolayı mahkûm olmamış bulunursa, mahkeme, ver
diği cezanın yerine hüküm giyen kişiye adli tevbih 
yapılmasına karar verebilir». 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Muammer 
Aksoy ve arkadaşlarının «müstelzim» kelimesinin 
«gerektiren» şeklinde değiştirilmesine müteallik bir 
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önergeleri var. Sayın Komisyon, yeni metninde bu
nu, «gerektiren» şeklinde değiştirdiği için önergeyi 
işleme koymuyorum. 

Komisyonun önergesine Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — •• Sayın Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi önergedeki değişik şekliyle oyla

rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

30 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Muvakkat cezalar için bir günün ve para cezala
rında bir liranın küsuru hesaba katılmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahsı adına ve gru
bu adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 19/30 ncu 
maddesindeki «Muvakkat» deyiminin yerine, «Sü
reli» deyiminin kullanılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Trabzon 
Muammer Aksoy Rahmi Kumaş 

Denizli Ankara 
Adnan Keskin Yaşar Ceyhan 

Ankara Ankara 
A. İsmet Çanakçı Abdurrahman Oğultürk 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Aksoy ve arkadaş
larının önergesine Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Esasen muvakkat, süreliyi karşılamıyor galiba. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, Sayın Aksoy ve arkadaşlarının önerge

sini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

23Q ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 230. — Her ne sebeple olursa olsun me
muriyet görevini yapmakta ihmal ve gecikme göste
ren veya amirinin yasaya göre verdiği emirleri ge
çerli bir neden olmaksızın yapmayan memur üç ay
dan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu ihmal ve gecikmeden veya amirin yasal emir
lerini yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar mey
dana gelmiş ise, derecesine göre altı aydan üç seneye 
kadar hapis cezasıyla birlikte muvakkaten veya mü-
ebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası da hük-
molunur. 

Her iki surette memurun görevini geciktirmesin
den veya verilen emri yapmamasından şahıslarca 
herhangi bir zarar hâsıl olmuş ise o da başkaca ödet
tirilir.» 

BAvŞKAN — 18 nci madde üzerinde grubu veya 
şahsı adına söz isteyen sayın üye var mı?.. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, acaba değişiklik önergesi var mı?.. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Var efendim, 
var. 

BAŞKAN — Efendim, kelime değişikliğiyle il
gili 3 tane önerge var. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Onlar okunduktan sonra rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Biberoğlu, takdir bu
yurursunuz ki, önergelerin işlemi, madde görüşülme
sinin son işlemidir. O itibarla, eğer madde üzerinde 
söz istiyorsanız, bilgi almak için de takdim edebili
riz. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
İstiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bundan önce, bir oturumda yapılan görüşmeler 

sırasında Meclis Başkanlığı yerini işgal eden arka
daşımız her madde üzerindeki önergeleri de okut
tuktan sonra, Yüce Meclisin tümüne ıttıla kesbet-
mesine fırsat vermişler ve konuşmalarda tasarruf 
sağlamışlardır. Ben, İçtüzüğün buna müsait olup 
olmadığını, tatbikatın nasıl olduğunu şu anda bilmi
yorum; ama eğer, bunun üzerinde verilmiş olan de
ğişiklik önergelerini bilirsek ve ondan sonra konu-
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sursak, hem daha yararlı konuşmalar yapmak im
kânını buluruz, hem önergeler üzerinde gö
rüşlerimizi söylemek fırsatını buluruz; bu ba
kımdan arz etmiştim. Fakat, madem ki, Sa
yın Başkanlık bu yolda söz veremeyeceğini 
söylediler ve önergelerin bulunduğu da aşa
ğıdan önerge sahibi arkadaşlar tarafından bildirildi, 
zannediyorum ki, yine bunda da, görevini ihmal eden 
devlet memurlarına verilecek para cezalarının ve
ya hapis cezalarının artııılması için birtakım teklif
ler gelecektir, zannım budur. Bizim bu konuda ma
ruzatımız şudur arkadaşlar : 

Kamu hizmeti gören devlet personelinin, görevi
ni ciddiyetle, görevin istediği öneme yakışır biçimde 
ve vatandaşların işini süratle bitirebilme imkânını 
verecek şekilde görmeleri idealdir, matluptur, arzu 
edilen şeydir. Bunun çoğu zaman böyle olmadığı da, 
gerek Meclis üyesi arkadaşlarımızın, gerekse seç
menlerimizin adeta ittifak ettikleri teşhislerden, teş-
bitlerden biridir. Bu itibarla, meri 240 ncı maddede 
ihmal suçunun müeyyidesi olarak konmuş cezaları 
Komisyonumuz da, Grup um uz da az görmekte idi; 
bunları Komisyon dengeleyerek makul bir ölçüye 
yükseltti. Bunun daha yüksek olması halinde, baş
langıçta arz ettiğim prensiplerimize ters düşeceğini 
ifade etmek istiyorum. Yani, cezaların dozu iyi tayin 
edilmezse, bir diğer deyimle, gereğinden daha az ce
za tayin edilirse, caydırıcılık gücünü kaybeder; ge
reğinden daha ağır ceza verilirse, bu da haksızlık, 
adaletsizlik ve zulüm olur demiştik. Devlet memur
larının, genellikle çağımızda, bu dönemde, görevleri
ni ifa ederken bir özel kaderleri var; bunu dikkate 
alırsak, cezaların Komisyonca tertip edilen miktar
dan daha da yukarıda ve yüksek tayin edilmesinin 
birtakım haksızlıklara ve keyfi tasaruflara yol açaca
ğından endişe ederiz. 

Biliyorsunuz, bizim memleketin bir ezeli derdidir; 
görevini yapandan, «Niye öyle yapmadın da böyle 
yaptın» diye daima sual soran olmuştur, ama göre
vini yapmayandan, ihmal edenden genellikle hemen 
hiç sual sorulmamıştır. Şimdi, bu iktidar dönemin
de olsun, şu iktidar döneminde olsun - politik konuş
muyorum - partizanlığın devlet hayatına, devlet ida
resine girdiği hakkındaki kanaatler, görüşler, inanış
lar yaygındır. Özellikle, iktidarların değişmelerini ta
kip eden süreler içinde bunlar dikkate çarpmakta
dır. Böyle bir ortamda ihmal suçunun kanuni unsur
ları son derece muğlak, yoruma muhtaç ve özellikle 
âmirlerin o memur hakkındaki telakkilerine, sevgile-
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rine, kızgınlıklarına, beğeni veya beğenmemesine gö
re bir memurun görevini ihmal suçundan kovuştur
maya tabi tutulması hususu da, genellikle keyfiliğe 
fazlaca yer verebilecek bir tasarruf görünümündedir. 
Böyle hallerde bir daire veya bir servis âmirinin em
rinde çalışan iki memurdan birisi mütemadiyen sırtüs
tü yatmakta, birisi de elinden geldiğince çalışıp çaba
lamakta olmasına rağmen, gerek parti ve siyasi te
mayüller mülahazasıyla, gerek şahsi sempati ve anti-
patiler dolayısıyla, bu amirin bu memuru görevi ih
malden, çalışan memuru görevi ihmalden hakkında 
kovuşturmaya tabi tutabilmesi mümkündür. Bunun 
delilleri de nihayet o âmirin şahadeti veya serviste 
o amirden sicil almak durumunda olan bir başka me
murun şahadetinden ibaret olacaktır çoğunlukla. Bu 
itibarla, verilecek cezaların lüzumundan ağır olmasın
dan birtakım keyfi ve haksız sonuçların doğması yö
nünde şüphesiz, tereddüdümüz, endişemiz vardır. Bu 
itibarla eğer, cezaları, Komisyonun takdir ettiği mik
tardan daha da yükseltmeyi öngören birtakım öner
geler görüşülecekse, Komisyon metninin kabulüne 
oy vermenizi saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Değerli arkadaşlarımız, Sayın Kemal Biberoğlu 

bir hususa temas ettiler : 
Ben demin, Sayın Komisyonun 16 ncı maddede 

kabul ettiği bir hususa ait bir önerge bulunduğunu ve 
binaenaleyh bu gerçekleştirdiği için önergenin okun
masına gerek olmadığını arz ettim. Kendilerinin bu
yurdukları gibi, önergelerin okunması da doğrudur. 
Ancak, usulümüzde, önce maddeyi okutuyoruz, mü
zakere açıyoruz, bilahara önergeler üzerinde işlem 
yapıyoruz. Ancak, idareten bunu yapabiliriz. Şu an
da elimizde 3 tane önerge vardır. 

Sayın arkadaşlardan konuşmak isteyen?.. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, yalnız Sayın Biber-
oğlu'nun bu arzusuna ittibaen, Sayın Aksoy ve ar
kadaşlarının 3 önergesi, vardır. Bunlar, kelimelerle 
veya bazı tabirlerle ilgili değişiklik önergeleridir, bu
nu arz ederim. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Bir de bizim de
ğişiklik önergemiz vardı, gelmedi mi? Bizim bir 
önergemiz vardı bu hususta. 

BAŞKAN — «Görüşülmekte olan kanun teklifi
nin 18 nci maddesindeki; şahıslarca herhangi bir za
rar hâsıl olmuş ise o da başkaca ödettirilir, deyimi
nin yerine, kişiler bir zarara uğramışlarsa ayrıca bu 
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da ödettirilir, deyiminin kullanılmasını arz ve teklif 
ederiz.») 

«Görüşülmekte olan kanun teklifinin 18 nci mad
desindeki; memuriyet deyiminin yerine, memurluk de
yiminin konulmasını arz ve teklif ederiz.», 

«Görüşülmekte olan kanun teklifinin 18 nci mad
desindeki; muvakkaten veya müebbeden memuriyet
ten mahrumiyet, deyiminin yerine, süreli ya da temelli 
memurluktan yoksun bırakma deyiminin konulma
sını arz ve teklif ederiz.»/ diye 3 önerge vardır. 

Buyurun Sayın Doğan. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

değişiklik önergemiz vardır, gelmedi mi oraya? Onu 
soruyorum. 

BAŞKAN — Gelmemiş efendim, yok; bu üçün
den gayri önerge yok efendim. 

Gelmediğine göre efendim, sayın üyelere arz et
tik, söz alan arkadaşlarımız da yok. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Celâl Doğan. Yetki 

belgeniz var. 
CHP GRUBU ADINA CELÂL DOĞAN (Gazi

antep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz madde Türk Ceza Kanu

nunun 330 ncu maddesini içeren bir değişikliktir. 
Burada görevi ihmal söz konusu, aslında özü bu, 

Değerli AP sözcüsü arkadaşımız cezaların işle
nen fiilin niteliğine göre adaletli olduğu takdirde 
caydırıcı etkisi olacağını, ama fazla olduğu takdir
de de o niteliğini kaybedeceğinden bahsettiler. Ge
nel hukuk ilkesi olarak doğru bir tabirdir ama; bu
gün Türkiye'de en çok şikâyet edilen konu da, özel
likle, görevini yapmayan devlet memurlarının veyahut 
da kamu görevlilerinin sebep olduğu anarşi de söz 
konusudur. Aslında şu anda Meclisin de zamanını 
alan veyahut da huzuruna getirilen tasarı bir nevi ted
birler paketinin içerisinde bir husustur, onu içeren 
bir konudur. Türkiye'de efendim, şu veya bu ami
rin tezkiyesi veya şahadeti ile şahısların mahkûmi
yeti cihetine gidileceği doğrudur; ama elinde silah, 
görev yapan bir polisin, elinde silah görev yapan bir 
kamu görevlisinin de olayı defetmesi açısından gös
tereceği ihmalin de büyüklüğü ortadadır. Bugün Tür
kiye'de görülen; kamu görevlilerinin büyük bir kıs
mının ihmal ve tereddüt içerisinde olduğudur. Bu şa
hıslara, yahut da bu nevi kişilere bir ceza tertibi yo

luna gidilmediği takdirde, nasıl işlerlik kazandıraca
ğız, nasıl sevk edeceğiz, nasıl bunları faaliyete geçire
ceğiz? Meselenin özü budur. 

Bu nedenle, bu nevi unsurlara ve bu nevi zihni
yetteki şahıslara, sırf madde başlığındaki «görevi ih
mal», kelimesinin altındaki, kelimenin basitliğine ve
yahut da maddenin üzerindeki «ihmal» kelimesine 
sığınarak «biraz daha ağır ceza verme yoluna gide
lim» şeklindeki bir anlama yanaşmak istemiyoruz. 
Gerçekten Türkiye'de, kamu görevlerini yapan şahıs
ların ihmalinden çok daha büyük sonuçların ortaya 
çıktığı bir vakıa. Bazı ihmallerin büyük olaylara se
bep oldukları bir vakıa olarak görülüyor Türkiye'de. 
Bu nevi şahıslar hakkında tertip edilecek cezanın, es
ki metinde olduğu gibi kalmasından kesinlikle yana 
olmadığım gibi, Komisyonun koymuş olduğu 3 ay
lık cezanın da yeterli olacağı kanaatinde değilim. 

Şunu samimiyetle söylüyorum: Ben bunu şu ve
ya bu siyasi iktidarın zamanında bir madde olarak 
düşünmüyorum; ben buna, Türkiye'deki kamu per
sonelinin işlerliği açısından bakıyorum. Bugün Halk 
Partisi siyasi iktidardadır, yarın hangi partinin siya
si iktidarda olacağını kimse bilmez. Veyahut da baş
ka bir düşüncenin iktidarda olacağını kimse bile
mez. Bu nedenle, amaç, kamuya kesin işlerlik verecek 
düşüncenin ve prensiplerin hâkim kılınması mesele
sidir, 

Biz Halk Partisi Grubu olarak, getirdiğimiz bu 
Hükümet tasarısıyla, kamu görevlilerinin işin ciddi
yetine vâkıf olması meselesi üzerinde durmak isti
yoruz. Grubum adına düşüncemizin bu olduğunu, bu 
hususta bir önergemizin olduğunu, zannedersem Sa
yın Başkanlığa yetişmiş olacağı düşüncesindeyim. Bu 
paralelde oy kullanacağımızı bildirir, saygılar suna
rım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar, bu tasarıdaki 230 ncu maddeyi yu
karıda epeyce tartıştık; bu haliyle şevkini münasip 
gördük. 

Bir devlet memurunun her zaman, her yerde ta-
ı afsız olması lazımdır ve üzerine düşeni yapması la
zımdır. Vazifesini ihmal etmesi ve suiistimal etmesi 
suçtur. Devlet çarkını harekete getiren memurdur, 
devlet memurudur; maaşını da Devlet verir; şu veya 
bu, parti vermez. Zaten ben, her zaman ve her yerde 
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söylerim; bir devlet memurunun şu - bu partinin ale
ti olması aptallıktır ve ahmaklıktır. Kendi üzerine 
düşeni yapması lâzımdır. 

Şimdi, Memurin Muhakemat Kanunu vardır. Bu 
kanuna göre, zaten bu, ilçe idare kurulundan, il idare 
kurulundan geçecektir. Geçmesi ve adliyeye kadar 
\ arması, mahkeme önüne çıkması bir hayli zaman 
alır ve bir hayli zordur ve vazifesini ihmal eden, sui
istimal eden birçok memur olmasına rağmen, öyle 
zannediyorum ki, bundan ceza gören de pek azdır. 

Mesele, cezanın fazlalığında değildir. Biz memu
ru çalıştırmak istiyorsak, vazifesini ihmal etmesin, va
zifesini suiistimal etmesin diyorsak, şu mevcut ka
nunlardaki cezaları tatbik etmemiz lazım. 

Bir ceza az da olsa, karar olan cezayı eğer tatbik 
edememişsek, bu vazifesini ihmal eden, huzuru hâ
kime çıkıp da hesabını vermemişse, kurtulmuşsa, 
herhangi bir kaçamak yolundan cezadan affedilmiş-
se, zaten siz cezayı ne kadar artırırsanız artırın, etkili 
olamazsınız. 

Yani, netice olarak şunu söylemek istiyorum: Ce
zayı artırmak değil de, suça göre tespit edilen, tayin 
edilen cezanın, suç işleyen memura, vazifesini ihmal 
eden memura, vazifesini suiistimal eden memura ve
rilmesi keyfiyetidir. 

Bir suç işleyecek kimsede: «Ben bu ihmalin neti
cesinde, bu suiistimalin neticesinde cezamı görece
ğim» kanaati yaygınlaşırsa, işte o zaman o adam suç 
işlemez. Etkinlik buradadır, Yoksa, istediğin kadar 
artır. Biz daha başka kanunlarda da çok ağır ceza
lar tertip ettik; ne ceza yiyen var, ne de önleyici bir 
neticesi alındı. 

Mesele, delilleriyle birlikte... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Mahkemenin ha
tası. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Hayır, mah
kemenin mekanizması vardır ki, mahkemelerdeki ad
li hata, milyonda birdir. Neden? Çünkü, mekanizma 
öyle kurulmuştur. Savcısı vardır. Hâkimi vardır, ta
rafları vardır, temyizi vardır, istinafı vardır; hata 
yarı yoldan döner. 

Onun için ona imkân yok." Mahkeme, muhkeme 
orayı karıştırma da, şimdi asıl meseleye, biz işimi
ze bakalım. 

Mesele şu: Birçok ceza kanununda biz artırıyo
ruz; ben bu cezaların tamamıyla karşısındayım; ce
zayı artırmakla suçların önleneceğine inanmıyorum. 
Mesela suça göre adil ceza tertip edeceksin ve suçlu, 

cezasını eninde sonunda göreceğine inanacak, kanaat 
getirecek. İşte bu kanaati yaydığımız takdirde, bu 
inancı verdiğimiz takdirde, cezaları önleriz ve bun
ların önüne de geçebiliriz. Yoksa, cezayı istediğin ka
dar artır. İdam cezası diyoruz, ölümleri önleyebiliyor 
muyuz? Ama kısasta hayat vardır diyoruz, idam ce-
zaraları iki senedir gündemde, görüşebiliyor muyuz? 
Esrar 'kaçakçılığı yapanlara idam verdik, şimdiye ka
dar hiç esrardan idam edilen var mı? Daha başka 
ağır cezalar vardır. 

Biz merhametli bir milletiz, adliyemiz de merha
metlidir, ama adaletle merhameti bağdaştırmak, bir
leştirmek şarttır. Eğer bunu yapamazsak, bir yerde 
adaletli verdiğimiz cezalar zulüm olur. 

Onun için, ikisini kararlaştırılan ve mevcut ka
nunları tatbik edelim, o zaman netice istediğimiz şe
kilde olacaktır. Benim arzım bundan ibarettir, fazla 
cezayla. netice alınacağı kanaatinde değilim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, Ko

misyon Başkanı olarak burada konuşan Sayın Köylü-
oğlu, bu konuşmasıyla getirdiği maddeye aykırı dav
ranmıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Getirdiğimiz 
cezaların aykırı ve fazla olmadığı kanaatindeyiz. 
230 ncu maddede biz artırmadık, artıracak önerge 
var da onun için biz bu sözü söyledik. 

BAŞKAN — Evet, tamam efendim, durum anla
şılmıştır. Teşekkür ederim. 

Başka konuşacak sayın üye?.. Yok efendim. 
Önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

bu maddenin bitimine kadar sürenin uzatılmasını isti
yoruz. 

BAŞKAN — Evet, tamam efendim. 
Sayın arkadaşlarım, bu maddede 4 tane önerge 

var. Maddenin bitimine kadar, yani 18 nci madde
nin bitimine kadar oturumun uzatılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun önergeleri okuyun efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 18 (230) nci 
maddesindeki «memuriyet» deyiminin yerine «me
murluk»* deyiminin konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Trabzon 
Muammer Aksoy Rahmi Kumaş 
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Denizli 
Adnan Keskin 

Ankara 
A. İsmet Çanakçı 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 18 (230) nci 

maddesindeki «muvakkaten veya ' müebbeden me
muriyetten mahrumiyet» deyiminin yerine, «süreli 
ya da temelli memurluktan yoksun bırakma») deyi
minin konulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Muammer Aksoy 

Denizli 
Adnan Keskin 

Ankara 
A. İsmet Çanakçı 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 18 (230) nci 
maddesindeki «şahıslarca herhangi bir zarar hasıl 
olmuş ise o da başkaca ödettirilir»! deyiminin yerine, 
«kişiler bir zarara uğramışlarsa ayrıca bu da ödettiri
lir» deyiminin konulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Muammer Aksoy 

Denizli 
Adnan Keskin 

Ankara 
A. İsmet Çana'kçı 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

BAŞKAN — Dördüncü önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Adalet 

Komisyonunca 20 nci madde olarak aynen kabul et
tiği 18 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Giresun 
Hasan Vamık Tekin 

Manisa 
Zeki Karagözlü 

Ankara 
Altan Öymen 

Uşak 
M. Selahattin Yüksel 

Samsun 
Ahmet Altun 

İsparta 
Hüseyin Özsüt 

Madde 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
230 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 230. — Hangi nedenle olursa olsun me
muriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme 
gösteren veya üstünün yasaya göre verdiği buyruk
ları geçerli bir neden olmadan yapmayan memur altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu savsama ve gecikmeden veya üstün yasal buy
ruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar mey
dana gelmişse, derecesine göre iki yıldan üç yıla ka
dar hapis cezasıyla birlikte süreli veya temelli olarak 
memuriyetten yoksun kalma cezası da hükmolunur. 

Her iki durumda memurun görevini geciktirme
sinden veya verilen buyruğu yapmamasından kişiler 
herhangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödet
tirilir.» 

GEREKÇE 
Madde dil yönünden yalınlaştırılmış ayrıca ceza

ların sınırları caydırıcılık ve etkinlik sağlanması bakı
mından artırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler dört önergeyi arz ettik. 
Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyu
yorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım bir dakika. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Bir tashihat 
var efendim. 

BAŞKAN — Yüce Meclisi bekletemeyiz efendim, 
rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Bir hata var, 
düzelteceğiz. 

BAŞKAN — Peki efendim, biraz acele edin lüt
fen. 

Aykırılığına göre önergeleri işleme koyuyoruz. 
Son okuttuğumuz önerge en aykırısıdır, oradan baş
lıyoruz efendim. 

Okunan önergede sayın önerge sahipleri ufak bir 
düzeltme de yaptılar. O değişiklikle birlikte metin 
kısmını tekrar okutuyorum : 

«Madde 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
230 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 230. -—• Hangi nedenle olursa olsun me
muriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gös-
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teren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları 
geçerli bir neden olmadan yapmayan memur altı ay
dan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin lira
ya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu savsama ve gecikmeden veya üstün yasal buy
ruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar 
meydana gelmişse, derecesine göre bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temelli ola
rak memuriyetten yoksun kalma cezası da hükmolu-
nur. 

Her iki durumda memurun görevini geciktirmesin
den veya verilen buyruğu yapmamasından, kişiler her
hangi bir zarara uğramışsa, bu zarar ayrıca ödettiri
lir.» 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, Ko
misyonun eski tasarıdaki metni var. Tabii bir değişik
lik var. Bu sebepten Komisyon olarak kabul etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Komisyon ve sayın önerge sahipleri; zannı-

ma göre 6 aydan sonra ceza alan memurlar 657'ye 
göre memuriyete giremiyorlar. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Efendim bu, ce
zanın mahiyetine göre değişir. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Burada 3 ncü fıkrada «memuriyetten mahrumiyet 

cezası da hükmolunur» diyor. O itibarla, önergeyi 
verirken acaba bu husus düşünüldü mü? 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. 
Otomatikman burada 6 ay vermek suretiyle... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Önergeyi biz 
vermedik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümete soruyorum efen
dim. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Düşünülmüştür 
Sayın Başkan. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Başkan, sormanıza gerek yok efendim. Bu maddeyi 
hâkim kullanır ve ceza verir. 6 aya mahkûm olan 
bir memur, Personel Kanununa göre... 

BAŞKAN — Var efendim, var. Hatırladığıma gö
re var da, ben o bakımdan diyorum. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
59 ncu maddeyi uygular, indirebilir; 6 ayda kalma
yabilir. O yönüyle bu, takviye edici bir maddedir. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okuttuğum 
önergeye Sayın Komisyon katılmıyor, Sayın Hükü
met katılıyor. 

O itibarla, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir efendim. 

Efendim; diğer 3 önergede istenilen dil değişiklik
leri, dil tashihleri bu önergede yer aldığından, o öner
geleri işleme koymuyoruz. 

O itibarla, 18 nci maddeyi, önergedeki değişik 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın arkadaşlarım, bir hususu arz etmek istiyo
rum. Sayın Galip Kaya'nın konuşması sırasında Sa
yın Turizm Bakanı da söz istemişlerdi. Sayın Tu
rizm Bakanı şu anda bulunmadığı gibi, bulunsa da 
söz vermeyi gerektirecek bir husus yoktur. O itibarla 
bu hususu da, zapta geçmesi bakımından aydınlatıyo
rum. 

Sunuşları yapmak ve gündemde yer alan denetim 
konularını sırasıyla görüşmek için, 10.1.1979 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, dış 
ticaret durumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zi
ya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/377) (I) 

30. 11 . 1978 

Milet Meclisi Başkanlığına 

İlişikte takdim ettiğim soruların yazılı olarak Ma
liye Bakanı tarafından cevaplandırılması hususuna 
tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ekrem Ceyhun 

İstanbul Milletvekili 

Soru 1. 1923 yılından itibaren Türkiye'nin, 
ödemeler dengesi durumu 1978 dahil yıllar itibarı ile, 
ne olmuştur? (1923 - 1978) 

Soru 2. 1923 yılından itibaren Türkiye'nin, dış 
ticaret dengesi durumu 1978 dahil yıllan itibar ile, 
ne olmuştur? 

Soru 3. 1923'ten beri kurulan Cumhuriyet Hü
kümetleri dış ödemeler ve dış ticaret dengesini düzel
tebilmek için ne gibi tedbirler almışlardır? Aldıkları 
bu tedbirler uygulama sonucunda ne vermiştir? Ba
şarılı olamamışsa sebepleri nedir? 

Soru 4. Türkiye'nin, 1923 yılından itibaren 
ithalât ve ihracatında madde grupları itibarı ile, geliş
me yılları itibarı ile nedir? Türkiye'de, Tarım ürün
leri dışından sanayi ürünü ihracat ne zaman başla
mıştır? Sanayi maddeleri ihracında ürün yüzdeleri ve 
miktarları ve tutarları yılları itibarı ile nedir? 

Soru 5. 4 ncü 5 Yıllık Plan döneminde ödeme
ler ve dış ticaret dengesini sağlayabilmek için ne gi
bi tedbirler getirilmiştir? Bu tedbirlerin uygulaması 
nasıl yapılacaktır? 

Soru 6. Türkiye'nin, ödemeler dengesi 4 ncü 
Plan döneminde sağlanamayacaksa, bunun ne zaman 
ve nasıl sağlanabileceğini düşünmektesiniz? 

(1) Not : Soru cevabına bağlı cetveller, çokluğu 
nedeniyle yayımlanamamıştır. (7/377) esas numaralı 
dosyasındadır.) 

TC 
Maliye Bakanlığı 8 . 1 . 1979 

Hazmit : DEİD - Ödemeler 
Dengesi! Şb. 

Say) : 593497-1418 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•İlgi: 11 . 12 . 1978 tarinli yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınızda Bakanlığımıza Sayın Ek

rem Ceyhun tarafından yöneltilen soruların yanıtla
rı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Balkanı 

Türkiye'nin ödemeler dengesi rakamları 1950 yı
lından (iitibaren derlenmiş olduğundan daha eski yıllara 
ait bilgi bulunmamaktadır. 1S23 yılından itibaren 
Türkiye'nin dış ticaretine ait rakamlar ve gruplar iti
bariyle ithalat ve ihracat rakamları ilişikte sunulmak
tadır. 

Ayrıca, IV ncü beş yıllık plan döneminde ödeme
ler ve dış ticaret dengesini sağlayabilmek için getirtilen 
tedbirler ile bu tedbirlerin uygulaması ve ödemeler 
dengesi açığı sorununun nelerden IkaynaMandığı ve 
gelecökte bu soruna getirilebilecek çözümleri açıkla
yan cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Soru 3. 1923 'den beri kurulan Cumhuriyet Hü
kümetleri dış ödemeler ve dış ticaret dengesini düzel
tebilmek içiin ne gibi tedbirler almişlardır? Aldıkları 
bu tedbirler uygulama 'sonucunda ne vermiştir? 'Ba
şarılı olamamışsa sebepleri nedir? 

1923 - 29 dönemıi dış ticarettte liberasyon dönemi 
olmuştur. Devlet 1926 yılından itibaren aldığı iktisadi 
hayata müdahale kararını bu dönemde henüz uygula
maya koymamıştı. 1929 krizi ile birlikte 1930 yılından 
itibaren dış ödemelerde tutumlu 'bir politika izlemiş ve 
böylece 1930 - 1937 dönemi bir dış ticaret fazlaları 
dönemi olmuştur. 1938 - 1945 dönemi, başka bir de
yişle harp yılları dönemıi, bir yandan savunma gerek
sinmelerini karşılayacak: ithalatın canlandığı ve diğer 
yandan savaşa katılan ülkeler dış talebinin ihracatı
mızı canlandırdığı dönem olmuştur. 1946 yılında Bir
leşmiş Milletlerin ihtisas örgütlerine üye olan Türkiye, 
bu örgüt statülerinin gereklerini, gözönüne alarak Ika-
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baca % 100 oranında bir devalüasyon yapmıştır. 1947 
- 50 döneminde dış ticaretimizde dengenin sağlanma
ya çalışıldığı ve bu uğraşıda kabaca da olsa başarılı 
olduğu bir dönemdir. 1951 - 55 dönemi ekonomimizde 
dış ticaret temayülünün çok yükseldiği bir dönem 
olmuştur. İkili yardımların Türkiye'ye 'akmaya başla
dığı bu dönemde dış ticaret açıklan sermaye girişleri 
ile dengelenmeye çalışılmıştır. Keynesyen tezimin îç 
ve dış eJkonomi politikalarında benimsendiği bu dönem
in sonuna doğru toplam arz-talep Ve dış ödemeler den
gesizlikleri giderek büyümüştür. 1956 - 59 dönemi is
tikrar politikası önlemlerine direnilerek ve geciktirile
rek tasarlandığı bir dönem niteliğini kazanmış ve bu 
dönemini sonunda Türkiye 1976-77 yılındakine benzer 
bir enflasyon ve Ödemeler dengesi darboğazı ile karşı
laşmıştır. 1960-1965 dönemi bir iktisadi konsölidasyon 
ve durgunluk: dönemi olmuştur. Ancak dönemin ikin
ci yılından 'başlayarak Türkiye'de dış ticaret açıkları 
seçilmiş kalkınma stratejisinin doğal ve 'kaçınılmaz 
bir sonucu olarak ka'bul edilmeye başlanmıştır. 
OECD çevresinde faal:yet göstermeye başlayan Tür
kiye konsorsiyumunun kurulma amacı.dış ticaret açık
larının düşük maliyetli orta ve uzun vadeli sermaye 
girişimleri ile karşılanmasını sağlamaktı. 

Gerçekte 1961 - 1970 dönemi dış ticaret açıkları
nın sürdüğü ihracatın ithalatı karşılama oranının bü
yük bir dönemidir. Bu dönemde ümit edilen sanayi 
maları ihracatı sıçmamalarının gerçekleşmemiş olma
sı, 1970 yılının fevkalade bir yıl olmamasına rağmen, 
10 Ağustos 1970 kararlarına yol açmıştır. Bu karar
lardan 5-6 yıl sonra nasıl tekrar bir ödemeler dengesi 
krizine kayıldığı ve 1976 - 78 krizinin Derisindeki fak
törlerin ne olduğu, 6 ncı sorunun yanıtı olarak arz 
edilmektedir. 

Soru 5. Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde 
ödemeler ve dış ticaret dengesini sağlayabilmek için 
ne gibi tedbirler getirilmiştir? Bu tedbirlerin uygulan
ması nasıl yapılacakttır. 

Cevap 5. 
1. Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde (1979-

1983) ödemeler Ve dış ticaret dengesini sağlayabilmek 
için belirlenen amaç ve önlemler, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı'nın birindi bölümünü oluşturan ^Eko
nomik Hedefler ve Dengeler» anabaşlığının VI 
ncı altbaşlığında yer alan «Ödemeler Dengesi Hedef
leri» olarak 668 ndi ile 685 ndi paragraflarında belir
tilmektedir. Söz konusu hedefleri şöylece özetlemek 
mümkündür. 

Bu Plân döneminde ödemeler dengesi amaçları be
lirlenirken; 

a) Dış ekonomik ilişkilerin çok yönlü olarak ge
liştirileceği, 

b) Dış satım, turizm ve görünmeyen işlemlerden 
sağlanan döviz gelirlerinin artırılmasına ve dış satımın 
çeşitlediriîmesiine büyük önem verileceği, 

c) Smaileşme çabalarına uygun nitelik ve nice
likte dış alım gereksinmelerinin karşılanacağı, 

d) Sağlıklı ve uygun koşullarda bir borçlanma 
politikasının uygulanacağı gözönünde tutulmuştur. 

2. Bu amaçlara ulaşabilmek için plan döneminde 
dışsatım, dışalım, görülmeyen işlemler, dış kredi ve 
borçlar konusunda alınması öngörülen önlemler ise 
şöylece özetlenebilir. 

A Dışsatım : 
Dışsatım olanakları sınırlı bulunan geleneksel ta

rım ürünleri yanında sanayi ürünleri dış satımına ve 
bu tür malların çeşitlendirilmesine tüm kesimler ve 
ilgili kuruluşlar tarafından önem verilecekfctir. Dışsa
tım ile ilgili işlemler karmaşık bir düzenden kurtarı
larak kolaylıkla uygulanabilir bir yapıya kavuşturu
lacaktır. Bu amaçla : 

i) Yıllık porogramlar ve dış ticaret rejimi l e dış
satımı yasaklanacak mallar dışında tüm malların 
dışsatımı serbest bırakılacaktır. 

i'i) Dışsatımcı olabilmek için dışsatım birliklerine 
üye olma zorunluluğu fcalldırılacaktır. 

iii) Miktar, fiyat ve kalite denetimi dışında hiç 
bir denetim yapılmayacak, yapılacak denetimde 
dışalımcının sipariş belgesi esas alınacak, fiyat deneti
minde yurtiçi fiyatlar ile dış ülkelerdeki dışalım fiyat
ları gözönünde tutulacaktır. 

iv) Gümrüklerde dışsatım ürününün kaüte açı
sından denetimlinde uzmanlaşmış kadrolar oluşturula
caktır. 

v) Dışsatımda bürokratik işlemleri azaltmak ama
cıyla Merkez Bankası ve gümrük denetimi dışındaki 
tüm başvuruların kaldırılması esas olacak; İiman-ant-
repo ve ulaşım sistemlerinin etkin eşgüdümü sağlana
caktın 

vi) Mevcut ve potansiyel dışsatım mallarının, 
özellikle sanayi ürünlerinin yurt dışında tanıtılmasını 
sağlamak üzere her türlü araçtan, özellikle fuar ve 
sergilerden yararlanılacak; bazı ürünlerin dışalıcılara 
kararlı düzeyde arzım sağlamak üzere yurt dışında 
depolama olanakları geliştirilecek. 

vii) Dışsatımla ilgili yönetsel 'işlemler kolaylaş-
tırılıp çabüklaştırılacak ve tek merkezde toplanacak
tır. 

— 377 — 



M. Meclîsi B : 32 9 . 1 . 1979 O : 1 

viii) Dördüncü Plân döneminde dışsatıma, sana
yicilere kendi ihtiyaçları içıin yapılacak dövtiz tahsis
lerinin erişilen dışsatım düzeyi ile iliş'kilendirilmesi 
sağlanacaktır. 

Dışsatım hedeflerinin gerçekleştirilmesinde örgüt 
sorunları yanında pazarlama ve dışsatım planlaması 
üzerinde de özenle durulacak, 'dünya pazarlarına dış
satım potansiyeli olan mallarda üretim planlanmasına 
gidilecektir. Türkiye'nin yeni pazarlara girmesini sağ
lamak, dışa satılan ürünlerini çeşitlendirmek, dışsatıma 
sınai ürünlerin payını artırmak amacıyla belirli mad
delerde uzun dönemli bağlantılar yapılacaktır. 

Tarım kesimindeki üretici kooperatiflerinin, ku
rulması öngörülen Tarım Ürünleri Destekleme Kuru
mu aracılığı ile dışsatıma yönelmesi sağlanacak, ka
mu kuruluşları için yıllık programlarda zorunlu 
dışsatım hedefleri saptanacaktır.. Dışsatım konusu 
malların pazarlamasını kolaylaştırmak için yurt dı
şında kurulacak pazarlama örgütleri net döviz girdi
lerini artırmak koşulu ile özendirilecektir. 

Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı avantaj 
ile sermayesi görece bol ülkeler ve doğal kaynakları 
ile pazar potansiyeli olan ülkelerin avantajları Tür
kiye sınırları içinde birleştirecek yollar aranacak ve 
özendirilecek; bölge ülkelerinin gereksinmelerine dö
nük olarak sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında 
ortak girişimler ve yatırımlar gerçekleştirilecektir. 

Dışsatım ürünlerinde, fiyatların dış pazarlarda ya
rışabilir nitelikte bulunmasına özen gösterilecek; ya-
rışabilirliğin yeterli olmadığı alanlarda ya da dö
nemlerde devlet desteği ve özendirme önlemleri alı
nacaktır. Selektir biçimde kullanılacak bu destekler, 
dışsatımda vergi iadesi, ucuz girdi, uzun vadeli ve 
düşük faizli kredi, geçici dışalım kolaylıkları v. b. 
biçimlerinde oluşturulacaktır. 

Dışsatıma güvenilirlik ve süreklilik kazandıracak 
standartlaştırma çalışmaları hızlandırılacak ve yay
gınlaştırılacaktır. 

Dışsatım Sigortası Yasası yoluyla sınai mal dışsa
tımı özendirilecektir. 

B) Dışalım : 
Döviz sıkıntısı içinde bulunan ekonomide «döviz 

bütçesi» ya da «döviz planlaması», kalkınma plan
larını, programlarını ve bütçeleri gerçekleştirmede 
bir araç olarak kullanılacaktır. Dış ödemelerin den
geye getirilmesi sorunu, fiyat mekanizmasının yanısıra 
gerekli düzenlemelerle çözüme bağlanacaktır. Bunun 
için dış ticareti düzenlemek, döviz gelirlerini ekono
mik faaliyetlerin öncelik ve ağırlık sırasına göre 

dağıtmak, döviz politikasının ilkelerini saptamak üze
re Devlet Plânlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı ve 
Merkez Bankasından oluşacak sürekli bir çalışma 
grubu görevlendirilecektir. Bu grup, ekonominin 
genel dengesini dikkate alan çalışmalar yapacak ve 
tüm yatırımcı, üretici ve tüketici kuruluşların döviz 
isteklerini Plan ve programlardaki hedeflere ve ön
celiklerine göre sıralayacak ve zamanlayacaktır. 

Lüks mal dışalımını önleyebilmek, yerli sanayii 
koruyabilmek için dışalım listeleri ve bedelsiz dışalım 
sistemi sürekli gözden geçirilecektir. 

Yatırım malı dışalımının finansmanında proje 
kredilerinden yararlanma olanaklarının ve dış finans
mandaki payının artırılmasına ve sağlanan krediler
le kullanımların hızlandırılmasına çaba gösterilecek
tir. 

Zorunlu malların dışalımındaki aksamaları gide
rebilmek amacıyla uzun dönemli ticaret anlaşmaları 
bir araç olarak kullanılacaktır. 

C) Görünmeyen İşlemler : 
Turizm gelirlerinin artırılması amacıyla kitle 

turhmine yönelik çabalar yoğunlaştırılacaktır. 

Hizmet dışsatımı özendirilecek, yurt dışında ta
ahhüt hizmetlerine girişmede karşılaşılan sorunların 
çözümü hızlandırılarak diğer ülkelerle ortak şirket 
ve özellikle ortak girişimler desteklenecektir. 

Taşımacılığın Türk araçlarıyla yapılma'sı özendi
rilerek navlun gelirleri yükseltilecektir. 

D) Dış Kredi ve Borçlar : 
Dış kaynak sağlanmasında olanaklar ölçüsünde 

orta ve uzun dönemde borçlanmalara gidilecek, uzun 
vadeli kredilerin faiz ve geri ödeme koşullarının sap
tanmasında ödemeler dengesine yükünün düşük dü
zeyde tutulmasına özen gösterilecektir. 

Dördüncü Plan döneminin dış finansmanında dış 
para piyasalarından yararlanmak için Türk banka
larının bilgi ve becerilerini artırarak dışa açılmaları 
özendirilecek, ayrıca Plan ilke ve önceliklerine göre 
proje kredileri kullanım! olanakları değerlendirile
cektir. 

3. Bu anaçerçeve ışığında, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı döneminin ilk yılını oluşturan 
1979 Yılı Programında ödemeler dengesi politikasına 
ilişkin olarak belirlenen önlemler ise şöylece özetlene
bilir. 

A) Dışsatım : 
Geleneksel ürünler dışsatımı sürdürülecek bunun 

yanında da, dışsatımın çeşitlendirilmesi amacıyla sa
nayi ürünleri diş^u,.. una önem verilecektir. Bu 
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amaçla, dışsatıma dönük sanayilerin girdileri öncelik
le sağlanacak, döviz gelirlerinden dışsatımı destek
leme amacıyla özel fonlar ayrılacaktır. 

Kamu girişimleri, 1979 yılı için öngörülen dışsa
tım programlarını gerçekleştirmek amacıyla gerekli 
tüm önlemleri alacaklardır. 

Dışsatımı yaygınlaştırmak ve sürekliliğini sağla
mak amacıyla, uzun süreli anlaşmalar yapılmasına 
özen gösterilecektir. 

Dışsatıma olmak için dışsatıma birliklerine üye 
olma zorunluluğu kaldırılacak, bu amaçla gerekli ya
sal önlemler alınacaktır. 

Dışsatımı güçleştiren; miktar, fiyat ve kalite de
netimi dışında kalan tüm denetimler kaldırılacaktır. 

Dışsatım ürünlerinin yurt dışında tanıtılması ama
cıyla uluslararası fuarlara ve sergilere, özenle katılı-
nacak; buralarda satış yapılması konusunda kambiyo 
kolaylıkları getirilecektir. 

Dışsatıma sanayicilere gereksinmeleri için yapı
lacak döviz tahsislerinin eriştikleri dışsatım düzeyi ile 
ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. 

Dışsatımı engelleyici yönleri bakımından asgari 
dışsatım fiyatı uygulamasına dünya fiyatlarının deği
şimi çok yakından izlenmesi sağlanacak, rekabet gü
cü olan fiyatlar süratle saptanacak, dış pazarlarda 
açılan ihaleler için pazarın özelliği gözönünde bulun
durularak tescil fiyatlarında düzenlemeler getirilecek
tir. 

Dışsatımı özendirmek amacıyla halen uygulan
makta olan kredi sistemlerindeki bürokratik engeller 
kaldırılacak, dışsatımla ilgili vergi iadesi ve diğer 
ödemeleri süratlendirici tedbirleri alınacaktır. 

Gerekli hallerde kalite denetimi için zaman kay
bını önleyici tedbirler alınacaktır. 

Dışsatımla ilgili teminat mektubu verme işlemi 
ile ilgili yasal düzenlemeler süratle alınacak ve komis
yonların maliyete tesir unsuru gözönünde bulunduru
lacaktır. 

1615 sayıh Gümrük Kanununun 118 nci madde
sine göre geçici olarak girecek Eşya Hakkında Yapı
lacak İşleme Dair Yönetmelik hükümleri günümüz 
koşullarına göre düzenlenecek ve dışsatımı engelle
yici hükümleri kaldırılarak kolaylıklar sağlanacak
tır. 

Dış pazarlarda yarışabilir nitelikte özen gösteri
lecek dışsatım fiyatlarımızın, rekabeti olmadığı alan
larda ya da dönemlerde devlet desteği ve özendirme 
önlemleri alınacaktır. Selektif biçimde kullanılacak 
bu destekler, dışsatımda vergi iadesi, ucuz girdi, uzun 

vadeli ve düşük faizli kredi gibi biçimlerde oluşturu
lacaktır. 

Dışsatımda ambalaj sorununun çözümlenmesi 
için devletçe gerekli önlemlerin alınmasına özen gös
terilecek ve teşvik tedbirleri getirilecektir. 

Dışsatımın artırılmasına yönelik, 261 sayılı Ka
nun gereğince vergi iadesinden yararlanan sanayi 
mamulleri dışında kredili olarak dışsatımı yapılabilir 
mallar kapsamının genişletilmesi amacıyla ilgili ba
kanlıklarca çalışmalar yapılacak ve özendirici düzen
lemeler getirilecektir. 

Dışsatıma konu olan malların dış pazarlarda ara
nılan nitelikte ve standartda oluşturulması amacıyla, 
dışsatımcılara ihracatı Geliştirme Etüt Merkezi, 
Türk Standartlar Enstitüsü ve Ticaret Bakanlığı ile 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Dış Tem
silcilikleri gerekli yardımı göstereceklerdir. 

Plan ilke ve politikaları doğrultusunda Dış Tica
ret Kurumu ve bununla uyumlu Dışsatım Bankası 
kurulması konusunda gerekli çalışmalar, Devlet Plan
lama Teşkilatı eşgüdümünde 1979 yılı içinde yapıla
caktır. 

B) Dışalım : 
Özellikle Tahsisli Dışalım Malları Listesi, gerçek 

gereksinmelere göre düzenlenecektir. 
Lüks dışalımı önlemek, yerli sanayii korumak 

amacıyla bedelsiz dışalım listesi yeniden gözden ge
çirilecektir. 

C) Görünmeyen İşlemler : 
Turizmin gelir kazandırıcı niteliği sürdürülecek; 

harcamalar en aza indirilirken gelirlerin yükseltilme
sine özen gösterilecek; bu amaçla kitle turizimcili-
ğine önem verilecektir. 

Taşımacılığın Türk gemileri ile yapılması sağ
lanarak dış navlun harcamaları asgari düzeye indiri
lecektir. 

Hizmet dışsatımına ilişkin sorunların çözümlen
mesi amacıyla bir kurul oluşturulacak ve bu tür 
faaliyetin döviz kazandırıcı niteliğini artıracak ön
lemler alınacaktır. 

Bankaların döviz pozisyonu tutma yetkileri yeni
den gözden geçirilecek ve bu yetki, mevduat yerine 
sağladıkları dışsatım gelirleri ile orantılı bir biçimde 
düzenlenecektir. 

D) Dış Kredi ve Borçlar : 
Çeşitli dış borçlanma olanakları değerlendirilerek, 

ekonominin gereklerine uygun biçimde elverişli ko
şullu borçlanmalara gidilecek; borçlanmalar, ekono
minin ödeme gücü de dikkate alınarak yapılacaktır. 
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Türk bankalarının dışa açılmaları sağlanacaktır. 
Bu önlemlerin uygulanması için Devlet Planlama 

Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı ve Merkez Bankası kendilerini ilgilendiren poli
tika ve önlemleri üstlenmişlerdir. 

Soru 6. Türkiye'nin, ödemeler dengesi Dör
düncü Plan döneminde sağlanamayacaksa, bunun 
ne zaman ve nasıl sağlanabileceğini düşünmektesi
niz? 

Cevap : 
1. Türk Ekonomisinin geçmişte ve bugün 

karşılaştığı ödemeler dengesi darboğazları, önce
likle kalkınma stratejimizin ve sonra da dış kaynak 
sağlama ve kullanma politikalarımızın dolaysız bir 
ürünüdür. 

2. Uzun dönemli kalkınma stratejimiz, ara ve 
yatırım mallarında yoğun ve yaygın bir dışalım ika
mesi modeline dayanmakta ve dışsatımı geliştirme 
hedefleri bu temel seçimin beraberinde getirdiği sı
nırlamalar çerçevesinde izlenebilmektedir. Başka bir 
deyişle; hızlı gelir artışı hedefi ile bu gelir artışında 
öngörülen belirli nitelikler, dışalım ve satımın mal 
ve hizmet kapsamı ile büyüklüklerini kabaca sapta
maktadır. 

3. Ancak, 1975 - 1977 döneminde kaynaklanarak 
1978 - 1979 dönemine uzanan dışalım - satım den
gesizliğinin büyüklüğünü tümüyle kalkınma strateji
mizin bir uzantısı biçiminde açıklamak da olası de
ğildir. 1975 - 1977 döneminin maliye, para, kredi 
ve döviz kuru politikaları, önemli boyutlarda arz -
talep dengesizlikleri doğurmuş, aşırı taîep baskısı 
toplam dışalımın büyüklüğü ve bileşimini plan 
hedeflerine kıyasla sapmaları içerir biçimde etkile
miştir. Ayrıca, dönemin döviz kuru politikaları çer
çevesinde dışsatımın içsatıma oranla çekiciliğini 
sürekli olarak yitirdiği de ortadadır. 

4. Sonuç olarak, kalkınma stratejimiz dışalım -
satımda dengeyi veya net bir dışsatım fazlasını hedef -
alan bir strateji değildir. Ödemeler dengesi alanın
daki hedefler, dışalımın fiziki büyüklüğüne, dış
alımın bileşimine, içerdiği teknolojinin niteliğine, 
dışsatımın büyüklüğüne ve birleşimine yönelmiştir. 
Olumsuz dış etkenlerin oluşmadığı, ekonomik ve 
mali politikaların uygulamada programdan büyük 
sapma göstermediği bir ortamda, dış ödemeler den-
gemizdeki cari işlemler açığının, uzun ve orta vadeli 
normal kaynaklarla finanse edilemeyecek bir boyuta 
ulaşmaması ve zaman için de de dışsatımın dışalımı 

karşılama oranının nitelikli bir biçimde büyümesi 
beklenebilir. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda da böyle bir genel 
hedef benimsenmiştir. Ancak, 1975 - 1977 dönemi 
boyunca kısa vadeli dış borç hesaplarında birikerek 
1978 yılı ve sonrasına ertelenen cari işlemler açık
ları, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminin ödemeler 
dengesi politikalarına önemli ek sınırlama ve dar 
boğazlar yüklemektedir. 1978 ve 1979 yılı dışalım
larının, kurulu potansiyel dışalıma ikame edilerek ve 
böylece değerlendirilerek, asgari bir optimum dü
zeyde tutulmasının da nedeni budur. Buna rağmen, 
yıllık programların uygulamaları öngörüldüğü ve 
öng'örüleceği biçimde geliştiği ve olumsuz ek dış 
etkenlerle karşılaşamadığı takdirde, 1980 - 1983 dö
neminde ödemeler dengesi darboğazlarının giderek 
azalması olasıdır. 

Cari işlemlerde dengenin sağlanması ise, be
şinci veya altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planları 
çerçevesinde benimsenmesi düşünülebilecek bir he
deftir. 

Bilgilerine arz olunur. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, An
talya köylerinin elektrik sorununa ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın 
yazıtı cevabı. (7/383) 

4 . 12 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
, İhsan Ataöv 

1. Antalya Elmalı İlçesi Büyüksöyle, Küçük -
söyle, Geçmen, Yapraklı, Çalpınar ve Gümüşyaka 
köyleri elektrik işi 1978 programına alınmış ve Hükü
met yazısı olarak köylere bildirilmişti, şu ana kadar 
bu köylerin elektrik konusu ele alınmamıştır. Daha 
sonra ele alman köylerde çalışma yapılmaktadır. Bu 
köylerin elektrik konusu niçin bırakılmıştar? Ne za
man yapılacaktır? 

2. Antalya ilinde programa alınıp inşaatı bıra
kılan başka hangi köyler vardır? Bu gecikmenin 
gerekçesi nedir? 

3. Şu ana kadar Antalya'nın hangi köylerinde 
elektrik yanmaktadır? Cereyanın verildiği tarih ve 
inşaatının başladığı u;. hler nedir? 
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TC 
Enerji ve Tabii 5 . 1 . 1979 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/053-2-38-3670 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan 
Atatöv'ün yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 12 . 1978 tarih ve 7/383-2601/15594 sa

yılı yazıları. 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Antalya köy

lerinin elektrik durumuna ilişkin yaziîı soru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Yazılı Soru 
Önergesinin Cevabı 

Soru 1 : 
Antalya Elmalı ilçesi Büyüksöyle, Küçüksöyle, 

Geçmen, Yapraklı, Çalpınar ve Gümüşkaya köyleri 
elektrik işi 1978 programına alınmış ve Hükümet 
yazısı olarak köylere bildirilmişti, şu ana kadar bu 
köylerin elektrik konusu ele?, alınmamıştır. Daha 
sonra ele alınan köylerde çalışma yapılmaktadir. Bu 
köylerin elektrik konusu niçin bırakılmıştır? Ne za
man yapılacaktır? 

Cevap 1 : 
Antalya Elmalı ilçesine bağlı Büyüksöyle, Küçük

söyle, Geçmen, Yapraklı, Çalpınar ve Gümüşkaya 

köylerine 1977 - 1979 Köy Elektrifikasyonu Yatırım 
Programında yer verilmiş ve projeleri aynı yıl içinde 
yükleniciye ihale edilmiştir. Söz konusu köylerin 
tesislerinin ilgili Bölge Müdürlüğünce emaneten ya
pılması için 9 . 8 . 1977 tarihinde talimat verilmiştir. 
Ancak bir grup köy kapsamı içinde ele alınan köy
lerin projeleri Türkiye Elektrik Kurumuna yeni in
tikal ettirilmiş olup, kontrol ve tasdiklerini müteakip 
tesislerine başlanılmak üzere Antalya Bölge Müdür
lüğüne gönderilecektir. 

1978 - 1980 Yatırım Programında yer alan Elmalı 
ilçesi köylerinin projeleri mevcut olduğundan söz 
konusu köy tesislerine başlanılmış bulunmaktadır. 

Soru 2 : 
Antalya ilinde programa alınıp inşaatı bırakılan 

başka hangi köyler vardır? Bu gecikmenin gerek
çesi nedir? 

Cevap 2 : 
Antalya ilinde programlarımızda yer verilmiş ve 

tesislerine başlanılmış köylerde inşaatı bırakılmış köy 
bulunmamaktadır. Ancak ağaç direk ve demir profil 
darboğazı nedeniyle tesis faaliyetleri bir süre yavaş
latılmıştır. Bu darboğaz aşılmış olup tesis program
larındaki bütün köylerin tesis faaliyetleri hızlandırı
lacaktır. 

Soru 3 : 
Şu ana kadar Antalya'nın hangi köylerinde 

elektrik yanmaktadır ? Cereyanın verildiği tarih 
ve inşaatın başladığı tarihler nedir? 

Cevap 3 : 
30 . 11 .1978 tarihi itibariyle Antalya ilindeki 

elektrikli köy ve kasabaların program yılları ile elekt
riklendirilme tarihi ise şöyledir : 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 

•5 

6 
7 

8 
9 

1.0 
11 

Köyün Adı 

Alünova 
Ahath 
Duacı 
Duraliler 

Güzelbağ (Güzelyalı Bl.) 
Güzeloba 
Kütükçü 

Sütçüler 
Yeşilköy 
Aksu BM. B. 
Çalkaya B. 

İlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Program 
Yılı 

1968 
1972 
1973 
1972 

1974 
1968 
1973 
1973 
1973 
1975 
1973 

Açılış Tarihi 

24 . 
10 . 
5 , 

15 . 
28 . 
29 
26 . 

1 
25 . 
15 . 

11 
4 
1 

2 
4 
7 
3 
6 
4 
1 

1978 
. 1977 
. 1978 

1974 
1977 

. 1970 

. 1975 

. 1975 

. 1977 

. 1977 

. 1975 
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Sıra Program 
No, Köyün Adı ' İlçesi Yılı Açılış Tarihi 

12 Cihadiye 
13 Çamköy 
14 Dumanlar 
15 Karaçallı 
16 Kemerağzı 
17 Özlü 
18 Solakköy 
19 Yenidumanlar 
20 Çakırlar BM. B. 
21 Aş. Karaman 
22 Çağlarca 
23 Doyran 
24 Geyikbayın 
25 Gökçam 
26 Hacısekiler 
27 Hurmaköy 
28 Karatepe 
29 Dağbeli BM. B, 
30 Bademağacı B. 
31 Döşemealtı BM. B, 
32 Aş. Oba 
33 Camili 
34 Dereli 
35 Ekşili 
36 IlıcakÖy 
37 Karataş 
38 Kevşirler 
39 Kızıllı 
40 Kovanlık 
41 Kömürcüler 
42 Yeşübayır 
43 Başköy 
44 Odabaşı 
45 Ardıçpmar 
46 Cevizli BM.; 
47 Geriş 
48 Avsallar 
49 Karaboynuzlar 
50 Okurcalar 
51 Poyallar 
52 Türkler 
53 Ulugüney 
54 Yeşilköy 
55 Belen BM« 
56 Bayındır 
57 Bozhüyük 
58 Eskihisar 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
# 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Akseki 
» 
» 

Alanya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Elmalı 
» 
> 

1968 
1975 
1974 
1973 
1973 
1972 
1968 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1977 
1972 
1972 

tiler Bankası 
İller Bankası 

1967 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1975 
1976 
1976 
1975 
1975 
1967 
1976 
1976 
1974 

İller Bankası 
Köy kendi 

1975 
1976 
1975 
1976 
1976 
1976 
1975 
1977 
1976 
1975 
1976 

9 . 
8 . 

26 . 
15 . 
15 . 
13 . 
24 . 
13 . 
12 . 
1 . 

16 . 
14 . 
16.. 
1 . 

10 . 
16 . 
7 . 

17 . 
10 . 
19 . 
10 . 
30 . 
13 . 
19 . 
10 . 
1 . 

10 . 
3 . 
6 . 
6 . 

4 . 
24 . 
28 . 

1 . 
24 . 

1 . 
22 . 
26 . 
21 . 
5 . 

29 , 

4 
7 
4 
1 
1 
4 
11 
4 
7 
6 
2 
10 
2 
12 
3 
7 
12 

1 
11 
5 
11 
11 
2 
5 
10 
6 
3 
10 
1 
1 

6 
11 
7 , 
7 , 
11 
7 , 
7 . 
10 
12 . 
1 . 
3 . 

. 1970 

. 1976 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1974 

. 1968 

. 1974 

. 1976 

. 1977 

. 1978 

. 1976 

. 1978 

. 1976 

. 1978 

. 1976 

. 1976 
1976 
1976 
1969 

. 1978 
,1977 
.1978 
. 1977 
. 1977 
. 1978 
. 1978 
. 1978 
. 1977 
. 1978 
. 1969 
. 1978 
. 1978 

1974 
1975 
1971 

. 1976 

. 1978 

. 1976 

. 1978 

. 1978 

. 1978 

. 1976 

. 1978 

. 1976 
, 1977 
, 1977 
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Sıra 
No. 

59 
60 
611 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

M. Meclisi 

Köyün Adı 

Gökpınar 
Kışlaköy 
Kocapınar 
Salur 
Yalnızdam 
Yılmazlı 
Gölova BM. 
Çobanisa 
Çukurelma 
Karaköy 
Özdemir 
Turunçova BM„ 
Arifköy 
Gökbük 
Hallaçköy 
Güzelbağ 
Zümrütkaya BM, 
Kalkan 
Küçükköy B. 
Akyar 
Başpınar 
Büyükköy 
Dereköy 
Gümüşlü 
İmrahor 
Sülükler 
Taşkesiği 
Tatköy 
Ulucak 
Yazır 
Bozova BM« 
Çomaklı B< 
Yelten 
Yeşilyayla 
Çukurca 
Garipçe 
Karakuyu 
Leylekköy 
Yakaköy 
Yalınlıgediği 
Aksaz 
Aş. Işıklar 
Boztepe 
Bucakşeyhler 
Çavuşköy 
Çayyazı 
Çeltikçi 

B : 32 9 

ilçesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Elmalı 
» 

Finike 
» 
» 
» 

Gündoğmuş 
Kaş 

» 
Korkuteli 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

. * 
» 
» 
» 
* 
> 
» 
> 
> 
» 
» 

Manavgat 
» 
> 
> 
» 
* 
> 
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1 . 1979 

Program 
Yüı 

1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1975 
1976 
1976 
1976 
1975 

İller Bankası 
Hes. İl 
Hes. İl 

1966 
İller Bankası 
İller Bankası 
Köy kendi 
tiler Bankası 

1974 
1975 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1975 
1974 
1974 
1974 

İller Bankası 
tiler Bankası 
İller Bankası 
tiler Bankası 

1977 
1975 
1977 
1977 
1976 
1976 
1974 
1974 
1975 
1974 
1974 

ti 
1974 

0 : 1 

Açılış Tarihi 

1 . 6 
29 . 3 
30 . 6 
29 . 3 
28 . 3 
29 . 3 
15 . 1 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 6 

15 . 10 

9 . 12 

24 . 1 
25 . 5 
17 . 5 
25 . 5 
8 . 12 

20 . 2 
25 . 5 
19 . 6 
31 . 5 
18 . 4 
6 . 2 

20 . 10 
2 . 2 

20 . 10 . 
20 . 10 
14 . 9 . 
21 . 3 . 
31 . 3 . 
6 . 1 . 

26 . 2 . 
10 . 10 . 
25 . 11 . 

'4,7ı 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1977 

. 1976 
1966 
1977 
1977 

. 1967 
1977 
1971 
1970 
1973 
1975 

. 1977 

. 1976 

. 1977 

. 1975 

. 1976 
1977 
1978 
1976 
1975 
1976 
1973 
1973 
1973 
1977 
1978 
1976 
1978 
1978 
1977 
1977 
1977 
1975 
1977 
1978 
1978 
1974 
1975 
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Sıra Program 
No. Köyün Adı İlçesi Yılı Açılış Tarihi 

106 Çenger 
107 Çolaklı 
108 Demirciler 
109 Doğançam 
110 Dalbazlar 
111 E.vrenköy 
112 Evrenleryavşı 
113 Hacıobası 
114 Hatipler 
115 Ilıcaköy 
116 Kadılar 
117 Karacalar 
118 Karakaya 
119 Karaöz 
120 Kemerköy 
121 Kızılağaç 
122 Kızılot 
123" Odaönü 
124 Oymapınar 
125 Örenşehir 
126 Sarılar 
127 Seki 
128 Selimiye 
129 Şeydiler 
130 Sorkun 
131 Şişeler 
132 Ulukapı 
133 Yalçidibi 
134 Yk. Işıklar 
135 Taşağıl 
136 Bereket 
137 Büklüce 
138 Çakış 
139 Denizyaka 

140 Gündoğdu 
141 Hocalar 
142 Kısalar 
143 Perakende 
144 Yavrudoğan 
145 Ahmediye 
146 Akkınlar 
147 Alacami 
148 Aş. Çatma 
149 Aş. Kocayatak 
150 Belek 
151! Belkıs 
152 Berendi 

Manavgat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» i 

» 
» 
» 
» , 

Manavgat 
» 
» 
» 
» 

Serik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1974 
1.975 
1974 
1974 
1974 
1975 
1974 
1974 
1974 

Köy 
1976 
1976 
1976 
1974 
1974 
1976 
1974 
1975 
1978 
1976 

İl 
1974 
1978 
1974 

Köy 
1974 
1976 
1976 
1974 

;. 1972 
1973 
1973 
1974 

• 1973 

1975 
1973 
1973 
1973 
1974 
1972 
1973 
1976 
1973 
1969 
1973 
1973 
1975 

9 
22 
-.4. 

9 
1 

30 
.. 17 

5 . 
2 

12 
27 

.:• 27 
31 
31 
14 
26 
28 
15 
.3. 

27 

30 
24 

9 

17 
27; 
27 : 
17 
22 . 

5 . 
23 . 
15 . 
29 ., 

6 . 
4 . 
4 . 

27 . 
9 . 

29 . 
9 . 

12... 
16.. 
15 . 

1 . 
15 , 
7 . 

5 
1.. 
7 

"5' 
11 
3 
3 
7 
10 
10 
6 
11 
3 
3 
5, 

, 4 
7 

. 2 . 
10 
6 

3 . 
4 
5 

. 3 . 
6 
6 

, 3̂  
• 2 

6. 
6 
1 
12. 
2 
1 
1 
6 
6 
9 
12 
10 
2 

1 
10 
6 
6 

. 1976 

.1976 
, 1975 
.1975 

1975 
1976 
1976 
1975 
1975 
1975 
1978 
1975 

, 1977 
1977 
1975 
1976 
1975 
1977 
1978 
1978 

1972 
. 1976 
. 1972 

1975 
1972 
1976 
1978, 
1978' 
1976 
1973 
1975 
1975 
1975 
1975 

1975 
1976 
1976 
1975 
1975 
1973 
1975 
1978 
1975 
1971 
1975 
1975 
1976 
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Sıra Program 
No. Köyün Adı İlçesi Yılı Açılış Tarihi 

153 Boğazak 
154 Boztepe 
155 Burmahancı 
156 Büğüş 
157 By. Belkıs 
158 Cumah 
159 Çakalhk 
160 Çanakçı 
161 Çandır 
162 Dikmen 
163 Eminceler 
164 Eski Yürük 
165 Gedik 
166 Gökçay 
167 Karadayı 
168 Karıncalı 
169 Kayaburnu 
170 Kumköy 
171 Kuşlar 
172 Kürüç 
173 Pınarcık 
174 Sarıabalı 
175 Satirli 
176 Üründü 
177 Yanköy 
178 Yeşilyurt 
179 Yk. Kocayatak 
180 Zırlankaya 
181 Gebiz 
182 Abdurrahmanlar B. 
183 Nebiler 
184 Tekkeköy 
185 Türtgüşü 
186 Yk. Çatma 

» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 
» 
» 

Serik 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 

1972 
1968 
1972 
1976 
1973 
1969 
1969 
1972 
1972 
1973 
1973 

1975 
1969 
1972 
1972 
1972 
1969 
1962 
1972 
1972 
1975 
1973 
1971 
1975 
1975 
1972 
1969 
1976 

iller Bankası 
1971 
1973 
1973 
1976 
1976 

29 

25 
8 

27 
27 

. 15 
29 
25 

9 
20 

8 
26 
28 
9 

25 
25 . 
15 . 
5 . 

29 
7 . 
9 . 

12 
• 16 

7 
28 . 

5 
8 . 

12 . 
26 
26 . 
25 . 
10 

4 

7 
3 
11 
12 
11 
8 
7 
12 
1 

7 
1 

12 
10 
7 
4 
11 
8 
9 
6 
12 
8 
8 

J5 
12 
7 
3 

8 
2 
2 
4 
5 

. 1973 
1969 

. 1973 

. 1978 

. 1974 
1972 
1971 
1973 
1973 
1975 
1976 

1976 
1972 
1973 
1973 
1973 
1972 
1971 
1974 
1973 
1976 
1975 
1972 
1977 
1976 
1973 
1971 
1978 
1977 
1972 
1976 
1976 
1977 
1977 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ye Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
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3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Hazi
ne Gejıel Müdürüne ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/385) 

4 . 1 2 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile arz 
ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Hazine Genel Müdürü olan Aysel Öymen 
ve CHP Grup Başkanvekili Altan Öymen'in çocuk
larını orta dereceli okullarımızda okutmayıp Alman
ya'da ayda 3000 Mark göndererek okuttukları doğru 
mudur? 

2. Yurdumuzda öğretim özgürlüğü olmayışı ve 
gözyaşı dökmemek nedeni ile de olsa ayda gönderi
len bu döviz normal ölçülere uygun mudur? Çocu
ğunu okutacak her aileye bu imkân tanınıyor mu? 

3. Hazine Genel Müdürü Sayın Aysel Öymen' 
in, köpeğini aşı yaptırmak için Almanya'ya gönderdi
ği doğru mudur? Bu aşı yurdumuzda yapılamıyor mu? 

4. Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen on ay
da kaç defa yurt dışına çıkmıştır? Ne kadar yolluk 
almıştır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

HAZMÎİT : Özel büro 
Say^ : 52205 - 3/695 

4 . 1 . 1979 

11 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliğine 

12 . 1978 gün ve 7/385-2603/15596 sayılı İlgi 
yazılan. 

ilgi yazıları konusu önergenin yanıtlan soruların 
sırasına göre aşağıda sunulmaktadır. 

1. Hazine Genel Müdürü Aysel öymen'in ço
cuklarını orta dereceli okullarımızda okutmayıp, Al
manya'da, ayda 3 000 Mark göndererek okuttuğu 
doğru değildir., 

Orta dereceli okul çağındaki tek çocuğu, Ankara 
Tevfik Fikret Lisesi son sınıf öğrencisidir. Yükseköğ
renim gören kızı da Strasbourg Üniversitesi Sosyolo
ji bölümünde dövizsiz özel öğrenci olarak okumak
tadır. 

2. Bu nedenlerle her hangi bir döviz transferi 
sözkonusu değildir, 

3. Hazine Genel Müdürü Sayın Aysel öymen, 
köpeğini aşı yaptırmak için her hangi bir dış ülkeye 
göndermemiştir. 

4. 1978 yılının 10 aylık döneminde adı geçenin 
yaptığı dış görev seyahatleri ve bu nedenle ödenen 
yolluklar şöyledir. 

Amacı 

Uluslararası Para Fonu ile yapılan Stand-by Andlaşma-
sının müzakereleri için 
Uluslararası Para Fonu Kalkınma Komitesi ve geçici 
komite toplantıları 
OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyom borç erteleme 
görüşmeleri 
Uluslararası ödemeler Bankası Toplantısı 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ekonomik işbirliği ve 
yükümlülüklerimizin ertelenmesi görüşmeleri. 
OECD örgütünün Ekonomik Kalkınma İnceleme Ko
mitesi Türkiye incelemesi Toplantısı. 

Bilgilerine arz ederim, 

Tarih 

27.3.1978 

24.4.1978 

26.5.1978 
19.6,1978 

2.10.1978 

27.10.1978 

TL. Tutar 

24 029 

41 089 

18 750 
8 025 

18 750 

9 375 

Gittiği ülke 

ABD 

Meksika/ABD 

Fransa 
isviçre 

Belçika 

Fransa 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 
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4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antalya 
ili belediyelerine ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın yazılı ce
vabı. (7/386) 

4 . 12 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın îmar ve îskân Ba
kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

1. Antalya 'belediyelerine 1978 bütçesi ile ne ka
dar para tahsisi yapılmıştır? Ayrı ayrı miktarı ne
dir? 

2. Bu belediyelere düzenleme ve kamulaştırma
dan ayrılan paralardan ne miktarı nakit olarak yol
lanmıştır? Liste halinde bildirilmesi. 

3. Bakanlıkça yapılan tahsisat nakit olarak gön
derilmemiş ise gerekçesi nedir? 

T. C. 
İmar ve îskân Bakanlığı 5 . 1 . 1979 
Bakanlık Başmüşaıvirliği 

Dosya : L — 
Sayı : 5 

Konu : Antalya Milletve
kili İhsan Ataöv'ün yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 12 . 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/386.2604/15597 sayılı yazınız. 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün «Antalya ili 

belediyelerine ayrılan ödeneğe ilişkin» yazılı soru 
önergesine karşılık olarak hazırlanan cevap 3 nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ahmet Karaaslan 

İmar ve İskân Bakam 
1. Antalya belediyelerine 1978 yılı bütçesinden 

25 , 12 . 1978 tarihine kadar: 
a) 25 Eylül 1978 gün ve 439 sayılı olurla : 
VII - No. lu Listede; 
— 2 500 000 TL. kamulaştırma, 
— 6 850 000 TL. düzenleme, 

b) 3 Kasım 1978 gün ve 522 sayılı olurla : 
IX - No. lu Listede; 
— Manavgat Belediyesine 1 000 000 TL. 
Kamulaştırma ödeneği olmak üzere toplam Antal

ya belediyelerine 10 350 000 TL. düzenleme ve ka
mulaştırma ödeneği tahsis edilmiştir. (25 . 12 . 1978 
tarihine kadar) 

2. Antalya belediyelerine düzenleme ve kamu* 
laştırma ödemelerinden ayrılan 10 350 000 TL. dan, 
8 950 000 TL. nın bugünedek sarf talimatı verilmiş
tir. 

3. Kumluca Belediyesi 
Kaş » 
Alanya •» 
Zümrütkaya » 

300 000 TL. düzenleme 
400 000 TL. » 
400 000 TL. » 
300 000 TL. » 

Yukarıda anılan belediyelere karşılarında göste
rilen miktarlarda tahsisat yapılmış, ancak sözkonusu 
belediyelerin proje durumları müsait olmadığı için 
sarf talimatları verilememiştir. 

Kumluca, Kaş, Alanya, Zümrütkaya belediyele
rinden düzenleme ödeneklerine ilişkin gerekli sarf 
talimatlarının verilebilmesi için projeler istenmiştin 

Projelerin Bakanlığımıza intikalinde projeler in
celenip sarf talimatları ilgili belediyelere verilecektir. 

c) Tahsis Edilen 

Merkez 
tbradi 
Kumluca 
Kalkan 
Kaş 
Gazipaşa 
Alanya 
Döşemealtı 
Elmalı 
Çakırlar 
Yuva 
Altınova 
Cevizli 
Abdurrahmanlar 
Turuçova 
Mahmutlar 
Zümrütkaya 
Bozova 
Akçay 
Akseki 
Manavgat 
Güzelbağ 
Yelken 

Toplam 

Belediyelerin İsimleri ve ödenek 
Miktarları 

(1 000 TL.) 
Düzenleme 

TL. 

1 000 
400 
300 
250 
400 
400 
400 
200 
300 
200 
250 
200 
150 
200 
400 
200 
300 
300 
250 
400 

150 
200 

6 850 000 

Kamulaştırma 
TL. 

1 000 

500 

1 000+1 000 

3 500 000 
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5. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'in, Antakya 
Yayladağı karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Şerafettin Elçi'nin yazdı cevabı. (7/389) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi saygı ile rica ederim. 8.12.1978 

Hatay Milletvekili 
Ali Yılmaz 

1. Antakya - Yayladağı yolu asfalt kaplama ol
makla beraber vasıfsız ve normal standartların çok 
altında bulunmaktadır. Büyük turistik önemi olan ve 
Ürdün, Lübnan ve Suriye'yi Türkiye'ye bağlayan bu 
yolun yeniden yapılması için Bakanlığınıza vaki mü
racaatımız üzerine zamanın Bakanı tarafından 15 
Haziran 1977 tarih ve 1782 sayılı yazı ile, mezkûr 
yolun 180 milyon TL. proje tutarı ile, 1977 progra
mına dahil edildiği ve 1977 yılı ödeneği olarak 1 mil
yon lira ayrıldığı, tarafıma bildirilmişti. Bu meblağ 
harcanmış mıdır? 

2. 1977 - 1978 yıllarında bu yolun yapımı için 
ne kadar harcama yapılmıştır? 

3. 1979 yılı programında bu yol için ne kadar 
ödenek ayrılmıştır ve tamamlanarak ne zaman hiz
mete açılacağı düşünülmektedir? 

4. Yayladağı İlçesine bağlı Kışlak Bucağı yolu
nun onarımı yine zamanın Bakanı tarafından 1977 
yılı sonunda yapılacağı bildirilmişti, Bugüne kadar 
bu yolun onarımı hususunda bir faaliyet görülme
mektedir. Yol öyle bozulmuştur ki, Nahiyeye gidile
meyecek. durumdadır. Bu bucağın yolu 1979 progra
mına alınmış mıdır? Alınmış ise onarımına ne za
man başlanacaktır? 

5 . 1 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 12 . 1978 gün, 7/389 - 2622/15780 sa
yılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın Bakanlığıma 
yönelttiği Antakya - Yayladağı yolu yapımı ile ilgili 
soru önergesi konusunu tetkik ettirdim. 

1. Antakya - Yayladağı - Suriye hudut kapışı yo
lu, 1978 yılı çalışma programının Devlet yolları yol 
yapımı ve onarımı bölümünde yer almaktadır. 

56 km. uzunluğundaki yolun proje maliyeti 
240 000 000 TL. sı olup, 1977 yılında 1 000 000 TL. 
ödenekle programa girmiş ve yılı içinde program
daki ödenek yolun onarımına harcanmıştır. 

2. Antakya - Yayladağı - Suriye hudut kapısı 
yolu için 1978 yılı çalışma programında 2 000 000 TL. 
ödenek ayrılmış, şimdiye kadar bu ödenekten 604 000 
TL. yolun fiziki standartlarının yükseltilmesinde har
canmıştır. 

Kalan ödenek mali yıl sonuna kadar sözkonusu 
yolun yapımında 1979 yılında gerekli olabilecek mal
zemenin sağlanması için harcanacaktır. 

3. Sözkonusu yol için 1979 yılı yatırım prog
ram tasarısında 34 555 000 TL. ödenek ayrılmıştır. 

Bu ödenek kesinleştiğinde, projesi hazır olan 
6 400 m. uzunluğundaki Antakya - Harbiye arasının 
inşaatına aynı yıl başlanacaktır. 

Harbiye - Yayladağı - Suriye hudut kapısı ara
sındaki kesimin projelerinin yapımı 1979 yılı etüt 
proje programına alınmıştır. 

Projenin 1980 yılı içinde tamamlanması planlan
mıştır. 

Projesi 1980 yılında tamamlanacak bu kesimin 
yapımına aynı yıl içinde başlanması, 1980 ve 1981 
yıllarında yeterli ödenek ayrılabildiği takdirde 1981 
yılı sonunda yolun tümünün bitirilmesi öngörülmek
tedir. 

4. Ayrım - Kışlak yolu 1979 bitümlü kaplama 
program tasarısına dahildir. Tasarının kesinleşmesi 
halinde adı geçen yolda asfalt onarım çalışmaları 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. 
Şeraf ettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 
6. —. İçel Milletvekili Nazım Bas'in, cezaevinde 

çekimi yapılan bir haber filmine ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın yazılı cevabı. (7/393) 

12 .12 .1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Dr. Nazım Baş 

1. Yargıç öldürmekten mahkûm Yılmaz Güney 
için cezaevinde yarım saatlik bir haber filmi yapıldı
ğı çekimi doğru mudur? 

2. Bu hususta Adalet Bakanlığının müsaadesi 
alınmış mıdır? 

3. Bir İstanbul gazetesinde filim çekimi için he
nüz müsaade istenmediği Adalet Bakanı tarafından 
ifade edilmiş, ancak, aynı gün filim çekimi yapıldığı
nın fotoğrafı gazetelerde yer almıştır. 
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4. Filim çekimi için izini hangi yetkili vermiştir. 
Ne zaman vermiştir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 4 . 1 . 1979 

tnfaz ve Islah İşleri Genel 
Müdürlüğü 
4 ncü Kısım 
Sayı : 396 

Konu : içel Milletvekili 
Sayın Nazım Baş'ın ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 20 Aralık 1978 

tarih ve 7/393 - 2631/15887 sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Sayın Dr, Nazım Baş'ın ceza

evinde çekimi yapılan bir haber filmine ilişkin yazılı 
soru önergesine yanıtlarımı arz ediyorum. 

1. Hükümlü Yılmaz Güney'in, bazı filimlerini 
televizyonda göstermeye karar veren isveç TV idare
si, Bakanlığımıza başvurarak aktörü ile kısa bir rö
portaj yapmak istediklerini bildirmişler, filmin yurt 
dışında gösterileceği de dikkate alınarak gerekli çe
kim izni verilmiştir. 

2. Bu iznin, rejisör Elia Kazan'm gelmesi ve Sa
yın Başbakanla görüşmesiyle de bir ilgisi yoktur. 
izin Elia Kazan'ın gelişinden beş buçuk ay kadar 
önce verilmiş, rejisör ise 30 Ekim 1978 tarihinde gel
miştir. 

3. Film çekimi için henüz müsaade istenmediği 
yolundaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Buna 
ait Bakanlık açıklamasının fotokopisi ekte sunulmuş
tur. Orada da görüleceği üzere, istek olumlu karşı
lanıp izin verilmiş ve çekim 2 Haziranda, yani bun
dan yedi ay kadar önce yapılmış, başka bir çekim de 
yapılmamıştır. 

4. izin tarafımdan 18 . 5 . 1978 tarihinde veril
miştir. 

Bilgilerine arz ederim, 
Saygılarımla^ 

Mehmet Can 
Adalet Bakanı 

Adalet Bakanı Çan'ın Anadolu Ajansına Açıklaması 
Adalet Bakanı Mehmet Can, isveç Televizyonu

nun isteği üzerine Uluslararası Sinema Festivallerin
de Türkiye'yi temsil eden ve bir kaç kez ödül alan 
sanatçı Yılmaz Güney'le Kocaeli cezaevinde bir te
levizyon röportajının yapılmasına izin verildiğini açık
lamıştır. 

Bakan Can, adı geçen sanatçının isveç'te gösteril
mekte bulunan filmleri dolayısıyla isveç Televizyo
nu adına bir röportaj yapılması yolundaki istemin 
olumlu karşılandığını ve Adalet Bakanlığı infaz ve 
Islah işleri Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 1978 gün 
ve 21504 sayılı yazısıyla Kocaeli Savcılığına gerekli 
talimatın verildiğini söylemiştir. 2 Haziran 1978 ta
rihinde çekimin gerçekleştirildiğini bildiren Mehmet 
Can, bu durumun Ceza ve Tevkif Evleri iç Yönet
meliğinin 21 nci maddesine uygun bulunduğunu be
lirtmiştir. 

Adalet Bakanı, konu ile ilgili haberinde 7 ay ka
dar önce basında yer aldığım kaydetmiştir. Mehmet 
Can ayrıca, hükümlünün verilen müsaade sınırlarını 
aşmak suretiyle bazı sözler sarf ettiği yolunda basın
da çıkan haberlere değinerek, bu konuda soruştur
ma açıldığını ve sözlerin sabit olması halinde disip
lin işlemi uygulanacağını bildirmiştir. 

Bakan Can, kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen 
Elia Kazan'm «Gece Yarısı Eksperi» adlı filmin yurt 
dışında yarattığı olumsuz etkiyi gidermek amacıyla 
Yılmaz Güney'e bir film yaptırılması konusundaki 
isteğinin, bu röportajla hiç bir ilgisi bulunmadığım 
belirtmiş ve sözkonusu filmin çekimi için izin veril
mediğini sözlerine eklemiştir. 

7. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, yurt 
dışındaki din görevlilerine ilişkin sorusu ve Çalışma 
Bakanı Bahir Ersoy'un yazılı cevabı. (7/394) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların cevaplarının, Çalışma Bakanı 

Sayın Bahir Ersoy tarafından, yazılı olarak tarafıma 
bildirilmesi için gereğini dilerim. 

Saygılarımla. 
İsparta Milletvekili 

Yakup Üstün 
Yüz binlerce vatandaşımızın yurt dışında, yadel-

lerde, bir lokma ekmek için çalıştığı malumdur. Bu 
vatandaşlarımız buralarda ekonomik, sosyal, kültü
rel türlü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır
lar. Hükümetin, bu vatandaşlarımızın problemlerini 
çözmek, Devletin her an kendileriyle beraber olduğu 
inancım onlara vermek görevidir. Hal böyle iken, 
CHP ağırlıklı mevcut Hükümet bu problemleri hal
letmek şöyle dursun bilakis çoğaltmıştır. Daha önce
ki hükümetler zamanında bu vatandaşlarımızın dini 
ihtiyaçlarını karşılamak, problemlerini halletmek 
amacıyla, Çalışma Bakanlığı kanalı ile, sosyal yar
dımcı - din görevlisi gönderilmişti. Şimdi bu görev
lilerin bir bir geri çekilmekte olduğunu öğrenmiş bu
lunuyoruz. 
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Û!. sSssyal işöfiteıâcı - «öin ?8röv&si -unvanı ile 
^a3srti^§ıısia4gö«v^5^raı .• 1&dtön^to*HMtâw*tm!'çer 
jk^giM^mauâm'l'Mi&t dqüMlaÂhdtaı Icaç-din^gö-
' resüsi bulunmaktadır? 

22. Baakrınig«nsapgfciiiş/^feebi«î!4dö'? Çalışma 
^adıa^ı%u^(iinsg8«sı«iile»fitn ^rifekmet »ifa etiği-
ina inanmamakta mıdır? 

i3. iYûîrUdışnsdaki ^^BİÖa^cnıamn^üni;»M^ıetr 
ytteri, yfctkili ^ »OTffînlu idm*göre¥İiieri ^eHae, '̂ f̂etki-
tisiz ̂ etjeaa^iuz^le^UereîflBi Itaff&kfimaktatftf? 

4. Kendi ülkelerinden uzak, hıristiyan bir top
lum jçinde bulunan vatandaşlarımızın dini sorunları
nı kim hâlledecek? Cenaze, teçhiz, ..tekfin ve defin iş
lerini kimler yerine .getirecek? Bu vatandaşlarımızın 
Ölüleri papazlar aracılığı -ile mi kaldırılacak? 

5. !ffluUasaasiîfu»iMu,wy^ ^dışındaki v4şçMerhnizin 
milli birlik ve*b©i«fcı*ö^^ 

-•ve millete olan bağühklarını -aadeieyici .bulmuyor 
^musunuz? ilŞeşitli -zararlı .•ideolojüeFin-ikolsgözd^i ıbir 
tdöaemde^©es^n^a*en'^ 
tadan-*k^dın«a .hangi -amaca yöneliktir? 

"Sorunlardan »birini -de vatandaşlanmızîn manevi 
gereksinmelerinden biri, belki de *en vööemMsi olan 
dinsel sorunları oluşturmaktadır. Yurttaşlarımızın, 
üzerinde önemle durduğumuz, bu-gereksinmelerinin 

^karşılanmasında her hangi birîger&eme sözkonusu ol
mayıp, vatandaşlarımıza bu alaridaâda^feha^etkin hiz
met götürebilmesi yolunda mevcut; olanaklarımız en 
iyi biçimde değerlendirilmektedir. 

1. .Bakanlar Kurulunun, 23 . 3 . 1978 tarih ve 
7/15141 ..sayılı Kararı ile Bakanlığımız yurt dışı örgü
tü kadrosunun 1/3'ü yani 52 adedi, hizmeti büyük öl
çüde aksatmayacak şekilde kadro unvanları arasında 
dengeli bir-biçimde^iptal edilmiştir. 

İptal* kapsamına alınan '52 -kadrodan -sadece 7 ade
di din görevüsi ölüp, diğer 45*iptal kadrosu başmü-

«şavir, müşavir, ̂ ataşe, *ataşe yardımcısı, *memür, uz
anan, sssyal «yardımcı *iSen:dika 'uzmanından oluşmak
tadır. 

^öte yandan, yoırt'dışındaki görev kürelerini ta-
Tnamlayan'7 'din «görevlisi merkeze atanmış, bunların 
gerine -atanacak -yeni -Bin 'görevlileri için -Diyanet 
«İşleri *Bttşkanh§ına, aday gösterilmesi konusunda *ya-
^zılmtştır. «Şu anda yurt dışında 14 'din-görevlisi ça
lışmakta olup, atanacaklarla birHfeteKtoptamÜin gö
revlisi 21 olacaktır. 

~2. Yukarıda'da'Irölirtildiği^gibi, din *ğörevlileri-
^riin ffiertesse utanış nedenteri, -görev "sürelerinin 'ta-
'̂ mamîanrfflş 'Olması ^e Bakahlar^ttruiü^KaTafidır. 

3. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın -dini ^gerek
sinmelerinin karşılanmasının yetkisiz ve sorumsuz 
kişilere bırakılması söz konusu değildir. Aksine boş 
kadrolarımız yasamız uyarınca Diyanet İşleri Baş
kanlığı tarafından gösterilen adaylar arasından seçi
lerek doldurulmaktadır. 

4. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ^İümİerisha-
hÜndeaOMS^leımin .hazırlanması we ^da^gönderilme 

işlemleri, din görevlilerimizin de yardımı ile Mdiş 'ör
gütümüz tarafından yerine gfetiritaiktetiir. 

5. Döviz tasarrufu amacına yönelik olan kadro 
iptalleri ile, yurt dışındaki işçilerimizin milli birlik 
ve beraberliklerini sarsıcı herhangi bir tasarrufta 

I 'bulunulmamıştır. 

T C . 
Çalışma Bakanlığı *4 . .1 . .4979 

.YuEt D#şı4şçi-Somnları 
Genel .Müdürlüğü 

Sayı :am&&mi29 
>MlttettMeölisi Başkanlığına 

Stlgi .SÎÖO-. 12 .î«9^8*tterih^e')7/f94^42^904 sa-

Isparta Milletvekili -aeeym ̂ «fcup 1Ö8tttii?ön ̂ Ba
kanlığımız yurt dışı örgütünde göreli sosyal -yardım-
diar ' ipin «göı!e$ftBri) hakkındaki yazılı soru önerge
sinin ̂ fcöaussmu oluşturan hususlar aşağıda maddeler 
ihalinde.(biigilemirjize>8urıulmu«ştur. 

^Arzîöderim. 
Bahir;£r&öy 

\LÇaUçma B&feanı 
Yaırt idışındav şahsan yur^taşlarırn^ sarun-

Ua«ınm^Cö2ümimde' yurt uiı̂ ı. örgütümüzde; görevli- smü-
<4avkier,Jateşderr-ûta$e yariiımaıları,.sesyal yasdımcı-
ular, 4in ygürcvlilâri, «endika uamanları -ve ımBûiurlar 
•ibir <büiün -olaıak .'hizmet ^veimekiedirler. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Albdüflalüif Ensarioğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/227) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

2. — Adama Milatlvakiili Mehmet Hailüt Dağlı'nım, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/242) 
(S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

3. — Rize Mlilletvekü Yılmaz Balâ'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/237) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

4. — Simt Mliteüveikiii Zeki Çeliker'in, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/228) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

5. — Rize Milletvekili Yılmaz Ballta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

6. — Gaziantep Milletvekili Emlin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ın, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yon raporu. (3/251) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) ' K J__ 

7. — Diyarbakır MiieıüvefkiM Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

8. — Konya Milletvekili Necmettin Erbafcan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komıisyonla

rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S, 
sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

9. — Koruya Milletvekili Necmettin Erbakan'ını 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/202) (S. 
sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

10. — Sürt MMetvekii Mehmet Nebol Oktay'ım 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

11. -— Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü 
nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/207) (S. 
Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

12..— İzmir MMetvekii Kaya Ben^isu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

13. — Yozgat Mlletveklü Ali Fuat Eyüboğlu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

14. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtıma tarihi : 20 9 . 1978) 

15. — Urfa Miietveklili Mehmet Celâl Bucak'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/220) (S, 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

16. — Gaziantep Milabvekiılli Ekrem Çetin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 1978) 



17. — Issparita Milfetlvekilii Süleyman Demıirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

18. — Niğlde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan 'kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

19. — Siirt Milletvekilli Atvdlül'kadir Kaya'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) (S. Sa
yısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20.. 9 . 1978) 

20. — Adana Milletvekilli Mehmet Oğuz Yazıcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/187) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/188) (S. 
Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 2Q . 9 . 1978) 

22. — tzmıir Milletvekili Süleyman Genç'tin yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

23. — Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

24. — Denizi Milevekili Ömer ihsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi-ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

25. — Uşak Mllevekil Galip Çefckı'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

'26. — Konya Mliletvekil Necmettin Erbakan'ın, 
yasama, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-

1 bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
(S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

27. — Muğla Milfeıtıv ekili Ahmet Buldanlı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

• 28. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 1978) 

29. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanh'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 
(S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

30. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161)' 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

31. — Konya Milletvekili Necmettin Erbalkan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

32. — Zonguldak Mıilldtvekili Bülent Eceviit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

33. — İsparta Millet vekili Süleyman Demiirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

34. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

35. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş< 
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyoh' 
larından Kurulu Karma Komisyon raporu (3/168) (S, 
Sayısı ; 180) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 



36. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20 .9 .1978 

37. — Zonguldak Milletvekili . Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

38. — Van Milletvekili Muslih (Muslihittin) Gö-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

39. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
3/172) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

40. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu (3/173) (S Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

41. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aydemir'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) (S. 
Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

42. — İstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçın'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu (3/176) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

43. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9.J°7H) 

44. — Samsun Milletvekili İbrahim Etem Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

45. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

46. — Ankara Milletvekili Selâhattin Öcal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

47. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

48. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

49. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu .Karma Komisyon raporu. (3/127) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

50. — İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

51. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezîkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

52. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20 . 9 . 1978) 

53. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu "(3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

54. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-: 
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komi*-
yonlarmdan Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S, Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 



55. — tçel Milletvekili Nazım Baş'm yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S. Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

58. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/142) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

59. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

60. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisvonla-
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

61. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

62. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

63. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

64. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

65. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

67. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

68. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

70. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263) S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

71. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/277) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasam do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 



kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S. Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

73. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon, raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

74. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

75. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

76. — izmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

77. — îzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9. W 8 ) 

78. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

79. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

80. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

81. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

82. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

83. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

85. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

86. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

87. — Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

88. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa" ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

89. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

90. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla 
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115.' 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtkna tarihi : 20 . 9 . 19/8) 

91. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
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92. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın ya- j 
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş* 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

93. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

94. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin l 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

95. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

96. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

97. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

98. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan I 
doğruya gündeme alınma önergeleri. j 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

' 3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 

1. — Tokat Milletvekili Faruk Deniirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) ] 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 10,3 neü maddeleri uya'-
rınca hir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/26) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşım n, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100. ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla • Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 



nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad- 1 
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş- I 
kin önergesi. (10/34) 

11. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakamnın tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

12. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

13. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

14. -—Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/39) 

17. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tuma konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa

nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

19. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanımn tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

20. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

21. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

22. — Balıkesir Milletvekilli İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

23. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

25.; — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş dkimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 



ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

27. — Samsun Milletvekili t. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının,. kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir M eciş Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

29. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşıma; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

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 önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka 
mndan sözlü soru önergesi. (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine asken 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

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

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 
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9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Istan-
oul valisine ilişkin Başbakandan sozlu soru önergesi, 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
jğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
tin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
(tararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları-. 
tıa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü sora önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 

•sözlü soru önergesi. (6/61) 
19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 

Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkam Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.^ 
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23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' I 
in, Türkiye Elektromekamik Sanayi Anonim Şirketine 

- ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, I 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) I 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine üişkdn Başiba- I 
kandan söalü soru önergesi. (6/68) I 

27., — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) I 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' I 
m, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin İhalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili. Mustafa Başoğlu'nun, I 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgüi beyanına ilişkin Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii I 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) I 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
üşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye aynlan iş; 

çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz- I 
lü soru önergesi. (6/77) I 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, I 
Kıbris Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin I 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) I 

35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, I 
1 Mayıs gösterilerine üişkin Başbakandan sözlü so- I 
ru önergesi. (6/78) I 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) | 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,. Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

• 39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletveikili İhsan Kabadayı'mn, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlüerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçüerin siyasi 
aedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan KoçaPın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id̂ -
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'm, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna> seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 
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49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi. '6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nm, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*)' 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somunçuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa üişkin İçişleri Ba-. 
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

63. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü sora önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. —• Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somunçuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somunçuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, bele

diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişikin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. -— Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. ~r- İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

88. —, Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

89. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile .15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

91. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

92. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

93. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

95. —• Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

96. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

97. —•İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

99. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

100. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

102. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



103. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, kâğıt ve matbaa malzemesi fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/172) (*) 

105. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayıa'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

107. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

108. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

109. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

110. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

111. — Çorum Milletvekili Mehmet Jrmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

112. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

113. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

114. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

115. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

116. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

117. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın. fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 
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118. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

119. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların infazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçıhğın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

X 2. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

3. — İsparta îli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14 .2 ,1978) 

4. —• Yalvaç ilçesi,Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
Je nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
i.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
v'erine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
\dalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Kane 122/94, Cilt 18. Sayfa 82'de h -yıtlı Hacıbekir 
ığîu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
• n., TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası-
un yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
\dalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 
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6. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak 
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke 
resi ye Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Sekibe'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) 

8. — Korkuteli İlçesi, Yazır J. fiyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'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) 

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen tc <u S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 VHU) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın. 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı 
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 1978) 

12. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının. Ticaret ve Sanayi Odaları. 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları. Ticaret Odaları. 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu-

aun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu ; 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28-. 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 2 8 . 2 . 1978) 

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

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

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

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi üe 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak* 
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi Î 
7 .3 .1978) 

19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
1367 sayılı Ordu mensuplarıyla. Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 
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20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve 
ündeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı 
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

21. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 * 1978) 

22. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 , 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/16b) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

23. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanan teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisli : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tar ihi : 2 6 . 4 . 1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

26. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkı a eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

31. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 a 6 , 1978) 



33. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 s 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14 .6 .1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalik'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 ,6 .1978) 

38..— İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 6 . 1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamibahçeci'nin öze? affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya -
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek-
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lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 .1978) 

X 43. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 2 2 . 6 . 1978) 

45. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27 .6 .1978) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1978) 

50. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi : 27 .6 .1978) 
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51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili tsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sanibrahimoğlun'nun, Hâk »m, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlanna ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki : 27 . 6 . 1978) 

X 53. — C. Senatosu îdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma * Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 6 .1978) 

54. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 6 .1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü km ulus 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

58. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'm 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele Bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115)' 
(S. -Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X '61. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

62. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

63. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci madldesinin (D) bendine (e) fıikrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin tadilline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırrm ve 
Turizm ve Plıan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtmıa tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 64. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halik Sosyalist Ceraahir iyesi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulimıası 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 , 9 ;. 1978) 



— 17 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib- j 
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlük, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) (S. Sayısı . ı 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. —- 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 

67. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 
tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
28 . 11 . 1978) I 

68. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu-
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda Yapılan Değişikliklere Dair Millet Mec
lisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi-1/25, 2/198, i 
2/201, 2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 806) (Dağıtma Tarihi : 14.12.1978) 

X 69. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiirilme-
sıine Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi- | 
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semdin Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
ndi Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi': 22.12.1978) 

70. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyü, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halir (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla I 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada- j 
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let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

X 71. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

72. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt '25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 73. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nm, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

X 74. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

75. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kânunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) (GÜNDEME) 

76. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

77. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.)- (S, Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

Millet Meclisi 32 nci Birleşim 




