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1. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırıl
ması ve buna 5 geçici madde eklenmesi; 
24 . 5 . 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuri
yet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 
bazı maddelerimin değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 
tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bazı maddelerinin kaldırılması hakkında Ka
nun tdklifi. (2/707, 2/717) (S. Sayısı : 331) 215:216, 

247:250 
V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 216 
A) Tezkereler ve Önergeler 216,223,224,227 
1. — Görevle yurt dışına gidecek olan. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'a 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fa
ruk Süfcan'ın vekillik etmesinin uygun görül-

Suyfa 
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/561) ,21/6 

2. — Görevle yurt dışında bulunan Sos
yal Güvenlik Bakanı Hilmi tşgüzar'a Devlet 
Bakanı Ali Rıza Septioğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/562) 216 

3. — Görevle yurt dışına gidecek olan 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı' 
ya Devlet Bakanı Enver Akova'nın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresii, (3/563) 216:|217 

4. — Trabzon Milletvekıili Ertoz Vahit 
Suiçmez ve 6 arkadaşının, 7307 sayılı Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddele
rinin yürürlükten Ikaldınlmasına ve bu Kanu
na bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
teklifini geri aldıklarına dair önergesi. (2/721, 
4/213) 223 

5. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/564) 223 

6. — Bitkisel yağ üreticilerimin sorunları
nı saptamak amacıyla kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonuna yeniden 3 ay süre ve-
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rilmesine dair Komisyon Başkanlığı tezkere
si. (10/2, 3/565) 224 

7. — Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin 
sorunlarını saptamak amacıyla kurulan Mec
lis Araştırması Komisyonuna yeniden 3 ay 
süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (10/3, 3/566) 224 

8. — Yurt dışında çalışan işçilerin sosyal 
ve ekonomik sorunlarını saptamak amacıyla 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna 
yeniden 3 ay süre verilmesine dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi. (10/7, 3/567) 224 

9. — Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı 
Aşkale Linyit Kömür İşletmesinin kapatılma 
nedenlerini saptamak amacıyla kurulan Mec
lis Araştırması Komisyonuna yeniden 3 ay 
süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (10/8, 3/568) 224:225 

10. —• Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi 
konusunda kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonuna yeniden 3 ay süre verilmesine dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/9, 3/569) 225 

11. — İçişleri Bakanlığınca hizmet bina
larının satın alınmasında yolsuzluk yapıldığı 
iddialarını, saptamak amacıyla kurulan Mec
lis Araştırması Komisyonuna yeniden 3 ay 
süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (10/11, 3/570) 225 

12. — Karaborsa satış yapan demir ve çi
mento bayilerini saptamak amacıyla kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonuna yeniden 3 
ay süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (10/14, 3/571) 225 

13. — Süt üreticisini koruyucu ve hayvan
cılığı geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna ye
niden 3 ay süre verilmesine daiir Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (10/15, 3/572) 225:226 

14. — Türk tarımındaki yapısal bozuk
lukları ve verim artışının sağlanması için ge
rekli önlemleri saptamak amacıyla kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonuna yeniden 3 
ay süre verilmesine dair Komisyon Başkan-
ligi tezkeresi. (10/16, 3/573) 226 

15. — Bazı bakanların yakınlarının güm
rüklerdeki yolsuzluk olaylarına karıştığı id
dialarını saptamak amacıyla kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonuna yeniden 3 ay süre 
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verilmesine dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi. (10/20, 3/574) 226 

16. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın. 
492 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ilişlkin Kanun teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/11, 4/212) 227:228 

B) Çeşitli İşler 217,223,226 
1. — Avrupa Konseyi Parlamento As-

samblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimi 
temsil edecek heyeti oluşturmak üzere Milli
yetçi Hareket Partisi Grubunca gösterilen 
adaylara dair liste, (5/37) 217 

2. — Avrupa Konseyi Panlaınento As-
samblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil edecek heyeti oluşturmak üzere Ada
let Partisi Grubunca gösterilen adaylara dair 
liste. (5/40) 217 

3. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk 
Grubuna Milliyetçi Hareket Partisi Grubun
ca gösterilen adayilara dair liste. (5/38) 217 

4. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk 
Grubuna Adalet Partisi Grubunca gösterilen 
adaylara dair liste. (5/39) 217 

5. — Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başka
nı Başkanlığında bir Portekiz Parlamento 
heyetinin ülkemize davet edilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (5/41) 223 

6. — Görev bölümü yapmadan çalışma 
süreüeri sona eren 10/6, 10/13, 10/10 ve 10/12 
esas numaralı Meclis Araştırması komisyon
larına yeniden 3 ay süre verilmesine dair 
Başkanlık sunuşu. 226 

C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 218 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının; Muğla ili turistik sahaların
da yönetmeliklere aykırı inşaat yapıldığı id
diasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişlkin önergesi. (10/57) 218:219 

2. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif 
Emre ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Baş
kanlığına özerklik verilmesi konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec-
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lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 219:220 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğ
lu ve 9 arkadaşının; partizanca bir tutumla 
işçi sendikalarını bölmeye çalıştığı, işçi top
lumunu anarşiye ittiği, işsizliği önleyemediği 
ve işçi - memur ayırımı konusunda Hüküme
tin tutumu hakkında Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/18) 220:221 

4. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal 
Aykurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri 
Başkanlık makamında meydana gelen olayla 
ilgHi Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/19) 221:222 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan!ı 
ve 9 arkadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer po
lis eğitim kurumlarında yapılan eğitim ve öğ
retimin öğrencileri anarşiye yönelttiği iddia-

îzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu, Vietnalm meşe- j 
Iesiyle ilgili alarak ve, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv de, Antalya'da 
son günlerde cereyan eden olaylar hakkındla gündem 
dışı biner konuşma yaptılar. 

Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv ve 4 arkadaşı
nın, 11/35 esas numaralı, 

Konya Milletvekili Şener Battal'm, 11/37 esas nu
maralı, 

Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 5 arkadaşı
nın, 11/48 esas numaralı, 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 6 arkadaşının, 
11/49 esas numaralı, 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 3 arka
daşının, 11/51 esas numaralı, 

Takat Milletvekili Faruk Demirtola ve 2 arkada
şının, 11/52 esas numaralı ve, 

Ankara Milletvekilli Hayrettin Turgut Toker ve 
2 arkadaşının da, 11/53 esas numaralı Gensoru öner-
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sim saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/59) 222 

VL — SEÇİMLER 228 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üye

liklere seçim. 228 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 228,245 
1. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Do

ğan ve 14 arkadaşının, Organ Nakli (Transp
lantasyon) Yasa teklifi ve Kocaeli Milletve
kili İbrahim Topuz ve İstanbul Milletvekili 
Nilüfer Gürsoy'un, Böbrek Bankası kurul
masına dair Kanun teklifi ve Adalet ve Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(2/658, 2/621) (S. Sayısı : 328) 228:245,245:246 

2. — Uyuşturucu Maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/113) (S. 
Sayısı : 265) 246 

! gelenini geri aldıklarına dair önergeleri okundu; Gen
soru önergelerinin gündemden çıkarıldığı bildirilimi. 

İçel Mıilietvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşının, 11/36 
esas numaralı, 

Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu ve 9 ar
kadaşının, 11/38 ösas numaralı Ve, 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının da, 11/50 esas numaralı Gensoru önergelerimi 
geni aldıklarına dair önergeleri okundu; Gensoru öner
gelerinin geri verildiği bildirildi. 

Parlamenıtolararası Türk Grubu üyeliklerine; 
Cumhuriyet Halk Partisli, 

Adalet Partisi, 
Milliyetçi Hareket Partisi ve 

Milli Selâmet Partisi grupları tarafından gösteri
len adaylara dair Başkanlık tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 
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Danışma Kurulunun: 
331 S. Sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç

men Kütükleri Kanunu ile Seçin kanunlarının de-
ğiştöri'lmesine ilişkin kanun teklifi, 

328 S. Sayılı Organ nalklii hakkında kanun teklifi 
ve,: 

265 S. Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabe
si Haklkındalki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin 
dfeğişıtiMlrnesıi hakkında kanun tasarısının, gündemin 
«Kanun tasarı ve teklifleriyle 'komisyonlardan gelen 
diiğer işler» kısmının ilk sıralarında yer almasının 
ve bunların görüşmelerimin bMtmliine kadar çarşanîiba 
günlerinde de yalnızca tasan ve tekliflerin görüşül
mesine dair önerisi kabul edildi. 

C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İsıtan-
bul milletvelklillerö tsmaü HaJklkı Tekine!, Fehmi Cu-
malıoğlu, Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 2 6 . 4 . 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Haıkkında Kanunun bazı maddelerinin die-
ğiştiriime'si, bazı maddelerinin kaldın İması ve buna 

Raporlar 

1. — Bursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 gün ve 49 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1977 günlü ve 5795 
Sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya Ait Kararı
nın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ile C. Senato
su Başkanlığı Tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda Görüşül
mesine Dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 ve 777'ye 

J_ nci ek) (Dağıtma Tarihi : 10 . 4 . 1979) (Gündeme) 

2. — Ankara Milletvekili Altan Öymen ve 6 ar
kadaşının, 24 . 7 . 1950 Tarihli, 5680 Sayılı Basın Ka
nununun 16 nci maddesinin (1) ve (2) numaralı Bend-
lerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklen
mesine ilişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletve
kili Sadullah Usumi ve Kars Milletvekili Doğan 
Arash'nın aynı konuda teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/734, 2/731) (S. Sayısı : 335) (Dağıtma Ta
rihi : 11 . 4 , 1979) (Gündeme) 

11 . 4 . 1979 O : 1 

beş geçici madde eklenmesi; 24 . 5 . 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi; 25.5.1961 
tatihli vs. 306 sayılı Milletvekili Secimi Kanununun 
'bazı madJelerin'n değiştirilmesi ve bazı maddele
rin kaılldırılıma'sı hakkında kanun teklifi ile İstanbul: 
Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in 25.5.1961 tarihli 
ve 306 numaralı Milletvekili Seçimi Kanununun 37 
nci maiddeisinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
(2/707, 2/717) (S. Sayısı: 331) maddeleri kabul oluna
rak, tümünün gelecek birleşirnde açık. oya, sunulacağı 
bildirildi .r 

11 Nisan 1979 Çarşamba günü saaıt 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,46'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başjkainvekili istanbul 

M. Şevket Doğan Recep Özel 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

No. : 63 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt

lardan çıkarılan öğrencilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Urfa 

Milletvekili Celâl Paydaş'a ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/507) 

2. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci' 
nin, Diyanet işleri Başkanlık Makamında meydana 
gelen olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si. (7/508) 

3. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, muhtarla
rın maaş alamayış nedenlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/509) 

4. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
bedelsiz otomobil ithaline ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/510) 

5. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun, 
Aydınlık Gazetesinde yayınlanan Töb - Der'le ilgili 
bir yoruma ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si. (7/511) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 4 . 1979 Çarşamba 
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6. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun, 

Töb - Der'in faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Baka

nından yazılı soru önergesi. (7/512) 

7. — îzmir Miletvekili Şinasi Osma'nın, viski it

haline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı so

ru önergesi. (7/513) 

8. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in, 

Giresun Eğitim Enstitüsünde öğretimi engellenen öğ

rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 

önergesi. (7/514) 

9. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Kars ve Tunceli illerine atanan teknik personele 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından yazı
lı soru önergesi. (7/515) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar

kadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
10)3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/59) 

BİRİNCİ OTURUM 

AÇILMA SAATİ : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı ÖzLorun (Adana), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN 
pılacaktır. 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Ad okunmak suretiyle yoklama ya-

(Yoklama yapıldı) 
— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

Gündem dışı söz istekleri vardır. Başkanlık su
nuşlarının fazla oluşu dolayısıyla bugün için arka
daşlarıma gündem dışı söz veremeyeceğimi üzülerek 
belirtirim. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
da Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin kaldırılması ve buna 5 geçici madde ek
lenmesi; 24.5.1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuri
yet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi; 25.5.1961 tarihli ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırıl
ması hakkında Kanun teklifi. (2/707, 2/717) (S. Sa
yısı : 331) 

BAŞKAN — Seçim Kanunuyla ilgili değişiklik 
teklifinin görüşmeleri tamamlanmış oylaması kal
mıştı. 

Gündemimizin «Oylaması Yapılacak İşler» kıs
mında yer alan 331 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifinin açık oylamasının yapılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 215 — 
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Açık oylamanın, oy kutusunun önce sıralar ara
sında dolaştırılarak, sonra da kürsü önünde bekletil
mek suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar önce sıralar arasında dolaştırılacak ve 
sonra da kürsü önüne konulacaktır. 

Bir hususu bllgilerinfize ve onayınıza sunacağım : 
Söz konusu kanun teklifine geçen birleşimde öner
geyle bir ek madde eiklenmişti. Buna göre teklifin 
başlığı şöyle olacaktır; okutuyorum : 

«26 . 4 . 1961 Tarihlıi ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde 
ile 5 Geçici Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 Tarihli 
ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçi
mi Kanununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi; 
25 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçi-

1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete T an'a Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/561) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar bölümüne geçi
yorum, 

Üç adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile nüfus planlaması konusunda inceleme
lerde bulunmak üzere, 4 Mart 1979 tarihinden baş
layarak onaltı gün süre ile Amerika Birleşik Devlet
leri, Jamaika, Küba, Meksika ve Tunus'a gidecek 
odan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan' 
m dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. 
Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

mi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması hakkında Kanun 
Teklifi.»' 

BAŞKAN — Bu hususu İçtüzüğün 86 ncı mad
desine göre onayınıza sunmam gerekiyor : Kabul 
edenler... (AP sıralarından «Anlaşılmadı» sesleri). 
Anlaşılmadığı anlaşılıyor efendim. 

Sayın, üyeler, biraz önce bu değişikliği kapsayan 
başlığın ne şekilde olacağını okuttum, bunu tekrar 
okutuyorum efendim : 

(Kanun teklifinin başlığı tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, daha önceki görüşü
len birleşimde, bir ek madde eklendiği için başlığın 
bu şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Bunu da 
okuttum, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre onayını
za sunmam gerekiyor efendim. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kupası sıralar arasında dolaştırılsın. 

EL KURULA SUNUŞLARI 

VE ÖNERGELER 

2. — Görevle yurt dışında bulunan Sosyal Gü
venlik Bakanı Hilmi İşgüzar a Devlet Bakanı Ali Rı
za Septioğlunun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/562) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Mart 1979 gün ve 4-297 sayılı yazımız. 
Görev ile yurt dışında bulunan Sosyal Güvenlik 

Bakanı Hilmi İşgüzar, 8-20 Mart 1979 tarihleri ara
sında, yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın çoğunluk
ta bulunduğu ülkelerde sosyal güvenlikleriyle ilgili 
olarak yapılacak toplantılara katılacağından, dönü
şüne kadar; Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ali Rıza Septioğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgileriniize sunulur. 

3. — Görevle yurt dışına gidecek olan Gümrük 
ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ya Devlet Bakanı 
Enver A kovanın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/563) 

V. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) TEZKERELEh 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Fason sigara üretimiyle ilgili denetim ve görüş

melerde bulunmak üzere, 1 7 - 2 1 Mart 1979 günle
ri arasında Bulgaristan ve Yugoslavya'ya gidecek 
olan Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın 
dönüşüne kadar; Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 

Devlet Bakanı Enver Akova'nın vekillik etmesinin, 
Başbakanın tdklıifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) ÇEŞITLI İŞLER 

1. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesin-
de Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek he
yeti oluşturmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi gru
bunca gösterilen adaylara dair liste. (5137) 

BAŞKAN — 4 adet Başkanlık tezkeresi vardır; 
okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım efendim: 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi Statüsü

nün 25 ve 26 ncı ve Yasama Meclislerinin Dış Mü
nasebetlerimin Düzenlenmesi Halfckındaki 378 sayılı 
Yasanın 1599 sayılı Yasa ile değişik birinci maddesi 
hükümleri uyarınca sözü edilen kuruluşta Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyeti oluştur
mak üzere Milliyeteçi Hareket Partisi Grubunca aday 
olarak gösterilen asıl ve yedek üyeler: 

Asıl Üye : 
Sayın Agâh Oktay Güner Konya Milletvekili 
Yedek Üye : 
Sayın İhsan Kabadayı Konya Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyeti 
oluşturmak üzere Adalet Partisi Grubunca gösterilen 
adaylara dair liste. (5/40) 

5 . 4 . 1979 
Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlememto Assaimblesi Statüsü
nün 25 ve 26 ncı ve Yasama Meclislerinin Dış Mü
nasebetler inlin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı 
Yasanın 1599 sayılı Yasa ile değişik birinci maddesi 
hükümleri uyarınca sözü edilen kuruluşta Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edece'k heyeti oluştur
mak üzere Adalet Partisi Grubunca aday olarak gös
terilen asıl ve yedek üyeler : 

Asıl Üyeler : 
Sayın Cevdet Akçalı Adana Milletvekili 
Sayın Kemal Kaçar İstanbul Milletvekili 

Sayın Sabahattin AdalıHatay Milletvekili 
Yedek Üyeler : 
Sayın Halit Evliya Kahramanmaraş Milletvekili 
Sayın Cemal Külahlı Bursa Milletvekili 
Sayın Zeki Okur Kayseri Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Oahit Karaikaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. —~ Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grubuna 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunca gösterilen aday
lara dair liste. (5/38) 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 2 nci maddesinde sözkonusu edi
len ve birinci maddesi hükmü uyarınca Milliyetçi 
Hareket Partisince Kuzey Atlantik Assamtole'si Türk 
Grubuna aday olarak gösterilen üye : 

Sayın Necati Gültefcin Ari/bara Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grubuna 

Adalet Partisi grubunca gösterilen adaylara dair liste. 
(5/39) 

5 . 4 . 1979 
Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 2 nci maddesinde sözkonusu edi
len ve birinci maddesi hükmü uyarınca Adalet Parti
since Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grubuna aday 
olarak gösterilen üyeler : 

Sayın Nihat Karol Kastamonu Milletvekili 
Sayın Ahmet Çakmak Bolu Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Oalhit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

I. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasını saptamak ama
cıyla Anayasanın S# nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması {açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması ve Genel Gö
rüşme önergeleri vardır. Önce Meclis Araştırması 
önergelerini okutuyorum: 

5 . 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Muğla İli turistik sa halan nida yönetmeliklere ay
kırı şekilde inşaat yapılmasına gözyuman ve bu hu
susta vaki şikâyetleri kaale almayan, kanunsuzlukla
rın devamına gözyuman İmar ve îskân Bakanı Ah
met Karaaslan'ın bu konudaki tutumu hakkında Mec
lis araışltırtmialsı açılmasını isteyen önergemiz ekli ola
rak takldiim oturtmuştur. 

Gereğini Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 102 ve 103 
ncü maddeleri gereğince rica ederiz. 

Saygılarımızla, 

Millet Meclisli Balşkanlığıfna 
Malumdur ki, Muğla İli fiziki coğrafya bakımın

dan yurdumuzun birinci derecede deprem kuşağı üze
rinde bulunmaktadır. Ayrıca il hududu deniz kıyı
sında güneyde en uç Kuimluıdva ile kuzeyde en uç 
Akbük koyu arasında 340 koy, yüzü aşkın yerleşme 
merkezi ve 1 150 Kim.'İlk sahil şeridi ile dantela ze-
rafetinde kıyılarıyla dünya turizminin en cazip ve en 
mükemmel sahasını teşkil etmdkltedir. Bu balkımdan 
kıyılarımız «Muğla İl kıyıları» birçok spekülatör 
taarruzuna uğramış ve taibiii güzellik bozulmuştur. 
Bu arada bir sabık valinin teşebbüsü ile Biodrum, 
Köyceğiz, Marmaris ve Datça sahil şeridinde Ak-Tur 
aldı altında kurulan ve birçok emekli, asker ve sivil
lerin 40 yıllık tasarrufları ile topladıkları meblağları 
ellerinden alarak kendilerinle mesken yapılmak isten-
rnişltir. Açıklamalarında dış turizme de açık olacağı 
billdirilieın bu kuruluş halen Bodrum ve Daltça sahil 
serildi üzerinde 1 50Q'e yakın mesken, gazino ve mo
tel inşa elemeye başlamıştır. 

Ancak, yukarıda da anlatıldığı gibi 1 nci derece 
deprem kuşağı üzerimde bulunan ilimiz kıyılarında ya-
pullması düşünülen veya yapılan inşaatların «Afeii 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Haiklkınidla Yönetme
lik »'e uygun olarak yapılması mecburidir. 

1 1 . 4 . 1979 O : 1 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Nitekim, İmar ve tskân Bakanlığının 20 Temmuz 
1978 gün ve 1-07-1 480193023 sayılı yazılan ile mez
kûr mafhal Türkiye Deprem Araştırma Enstitüsünce 
tetkike tabi tutulmuş ve İmar ve İskân Bakanlığına 
26.10.1978 tarihi ile tanzim edilen rapor takdim edil
miştir. Ve neticede raporun sonuç kıismı: 

Yukarıda belirtilen gerek yapılarda rastlanan yö-
melik kurallarına aykırı pekçok nolkta, gerekse dep
reme dayanıklı yığma kagir yapılar ile ilgili genel 
kurallar bakımından Ak-Tur taraflından Bodrum, ve 
Datça'da inşa; edilmekte olan konutlar depreme da
yanıklı yapı olarak kabul edilemezler. 

«Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik» hükümleri yapılarda hafif ve orta şid-
deiıferdeki depremlerde mal kaybını azaltmak, şiddet
li depremlerde ise can kaybını önlemek ve mal kay-
'bını asgari bir düzeyde tultma amacını kollayan as
gari koşullar içerir. Yönetmeliğe pekçok maktada uy
mayan ve deprem mühendisliği açısından çeşitli sa
kıncaları olan bu yapıların MSK şiddet ölçeğine göre 
VI-VII şiddetindeki (Rıbhter Ölçeğine göre 5-6) bir 
depremde ağır hasar görmeleri hatta yıkılmaları hiç
te şaşırtıcı olmayacaktır. İkinci dlerece deprem böl
gesi olan Bodrum ve Datça yörelerinde bu şiddette 

| bir depremin oluşma ihtimali yüksektir. 

Kanaatimizce projeleri ve yapımları çağdaş ve 
bölgesel mimari anlayışa çok büyük bir ağırlık veri
lirken bölgenin muhtemel deprem riski hiç gözönüne 
alınmadan hazırlanmış ve yapılmakta olan bu yapı
ların bu şekilde inşasına devam edilmesi sakıncalı
dır. Mimari kaygılardan ödün verilmemesi yolunun 
tutulması halinde yapıların depreme dayanıklı olabil
meleri için betonarme düşey ve yatay hatıllarla tak
viyeli olarak yapılmaları gerekir.» 

Denmektedir. 
Ayrıca, Başbakana mezkûr durumu intikal etti

ren ve Başbakanlıkça aidiyeti cibetiyle İmar ve îskân 
Bakanı Ahmet Karaaslan'a intikal ettirilen raporda 
da, «Ak-Tur Turizm Şirketi tarafından Bodrum ve 
Datça sahillerinde yapılmakta olan 10 000 yataklı ve 
iki katlı yığma konutların yönetmelik ve teknik ku
ral!:'.a aykırı olarak inşa edildikleri, bir deprem na-
l'rtde binlerce insanın canına ve milyarlara varan 
m '• servet kaybına sebep olacakları bildirilmesine 
rağmien ve bu hususta deprem mühendisliği Türk 
Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Rifat Yarar'rn Sa
yın İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a vaki 
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26.12.1978 tarihli mektuplarında dahi aynı husus te
yit edilmesine rağmen mezkûr binaların yönelmelik 
şaıiülaıına uydurulımadığı hasis menfaat ve İvmaye 
nıokltai nazarı güdülerek milli varlığımıza ve insan ha
yatına valki işbu kanunsuzluğun devam ettiiüdiği gö
rülmektedir. Bu hususta kanunları ve yönetmelikleri 
tatbikle mükellef ve mesul Bakanın suça muttali ol
masına rağmen kanuni muamele yapmayışı neticesi 
kanunların savsaklanması, tatbik edilmeyişi, milli ser
vete ve halkın mal emniyetine vaki tecavüzü görmez
likten gelmesi, kendilerinin siyasi mesuliyeti kadar 
maddi mesuliyetini de icaböttirmektedir. Bu suretle 
kanunları tatbik edip Devletin müesseriy etini ortaya 
koymayan yönetoeliik ve kanunlar hilafına tabii coğ
rafyanın bozulmasına, insanlarımızın mal ve can em
niyetinin hafife alınmasına sebep olan İmar ve İskân 
Bakanı Ahmet Karaaslan'ın tutumu konusunda Ana
yasanın 88 ve İçtüzüğün 102, 1G3 ncü maddeler1! ge
reğince Meclis Araştırması açılmasını rica ederiz. 

Muğla 
Ahmet iBuldanlı 

Tekirdağ 
Halil Baışol 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

ArıtVin 
Mustafa Rona 

Çanakkale 
İrfan Binay 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Erzurum 
Osman Demirci 

Yozgat 
Turgut Niizamoğlu 

Aydın 
Behiiç Tozkoparan 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
lik verilmesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

BAŞKAN — Diğer bir Meclis Araştırması öner
gesi vardır, okutuyorum: 

3 0 . 3 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasada yer alan bir 

Devlet kuruluşudur. Diğer Devlet kuruluşları gibi 
yönetilmektedir. Görevlilerin tayinleri, azilleri ve Baş
kanlığın bütün faaliyet ve hizmetleri lalettayin bir 
Devlet dairesinden farklı değildir. Başkandık Başba
kanlığa bağlı olup şimdiye kadar Başbakan adına bir 
Devlet Bakanının yönetimi altında bulunmuştur. 

Öte yandan yine Anayasa ile din ve vicdan hür
riyeti prensipleri kabul edilmiştir. Dinin politikaya 
alet edilmesi, gerek Anayasa, gerekse diğer ilgili ya
salarca yasaklanmıştır. 

Bir taraftan din politikaya alet edilmez denirken, 
diğer taraftan din adamının Devlet adamının emri 
altında tutulması Anayasanın ruh ve manasına aykırı 
düşen bir tatbikat mahiyetindedir. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülke
mizde içtimai ve siyasi şartlar değişmiştir. Çok par
tili hayata girilmiş ve bu yolda mesafe katedilmiştir. 
Siyasi görüşleri muhtelif partiler sık sık iktidara gel
mektedir. Bu değişiklikler Diyanet İşleri Başkanlığı 
müessesesinin sık sık çeşitli yönetimlerin tesiri altında 
bırakılmasına sebep olmaktadır. İktidara gelen par
tilerin kendi görüşleri istikametinde Devlet politikası
nı yürütmeleri normal olmakla beraber yüce dinlimi
zin bu dalgalanmaların tesiri altında bırakılması nor
mal değildir. 

Dinin ve din adamlarının siyasi fraksiyonların her 
tasarrufundan doğrudan doğruya müteessir olacak 
bir statü içerisinde tutulması din ve vicdan hürriye
tine aykırı olduğu gibi aziz milletimizi de rencide 
eden bir uygulamadır. 

Bu yüzden çok çirkin ve nahoş hadiseler de ce
reyan etmiştir, etmektedir. 

Birgün bir bakan çıkıyor «Diyanet İşleri Başka
nının nazarımda tapu memurundan farkı yoktur di
yor.» 

Birgün bir milletvekili çıkıyor «Seni biz göreve 
getirdik istediğimiz tayini yapmaya mecbursun» di
yor halita tabanca bile çekmeye cüret ediyor. 

Bütün bunlar Diyanet camiasını da incitmekte ve 
son derece müteessir etmektedir. Devlet millet kay
naşmasında birinci derecede rol oynayacak olan bir 
camianın layık olduğu hürmet ve itibardan devamlı 
olarak uzak tutulması yersiz bir politikadır. 

Bu sebepten Diyanet İşleri Başkanlığının proto
kol içerisindeki yeri bile şimdiye kadar manevi mev
kii ve kutsiyetiyle mütenasip olarak tespit edileme-
ımiş'tir. 

Bu itibarla meşru hukuk nizamımız içerisinde Di
yanet İşleri Başkanlığına manevi ve mukaddes mev-
kiiyle mütenasip bir özerklik verilmesi için Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 1C2 nci mad
deleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını 
arz ve talep ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Süleyman Arif Emre Fehmi C um alı oğlu 
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İstanbul 
Abdullah Tomba 
Kahramıanma r aş 

Hasan Seyithanoğlu 
Kars 

Abdülkerıim Doğru 
Malatya 

Mehmet Recat Kutan 

Siirt 
Abdülkadir Kaya 

Erzurum 
Korkut Özal 

Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

Diyarbakır 
Yaşar Göçmen 

Muş 
Emin Seydagil 

BAŞKAN — Gündemddki yenini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kuruluşundan buyana ekonomik, sosyal, kültürel 

ve diğer alanlardaki tutarsız ve beceriksiz politikası 
ile bir yandan ülkeyi kardeş kavgasına sürükleyen, di
ğer yandan da çalışma hayatını alt - üst eden Hü
kümet; hammadde ve yakıtsızlık yüzünden birçok 
işyerinin faaliyetini daraltmış, üretimi düşürmüş, bu 
işyerlerinin faaliyetlerine ara vermesine ya da ka
panmasına sebep olmuştur. 

Bunun sonucu olarak onbinlerce işçi işten çıka
rılmış ve sefalete 'itilmiştir. 

Basında yer alan haberlerden de anlaşılmaktadır 
ki; yalnız İstanbul'da bu sebeple işine son verilen iş
çi sayısı 100 bini aşmaktadır. 

100'ü aşkın sanayi tesisinin üretimini tamamen 
durdurması, birçok şirket ve iş adamının iflas etmesi, 
Hükümetin beceriksiz ekonomik politikasının bir so
nucudur ve birbirini kovalayan ifadeler birçok in
sanı işsiz bırakmaktadır. 

işsizliği önlemeyi ve daha fazla insana çalışma 
sahası açmayı vaat eden bu Hükümet, bugünkü ic
raatıyla kendisine ters düşmüş ve durmadan yükse
len hayat pahalılığının ezici yükü altına onbinlerce 
insanı işsizliğe itmiştir. 

Kâğıt, mürekkep gibi yan girdilerin bir yılda bir
kaç defa zam görmesi ve karaborsadan sağlanır ha
le gelmesi yüzünden basın - yayın sektöründe işsiz

lik ciddi ve tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Ayrıca 
büyük, yatırımların ertelenmesi, alacaklıların borç
larının Devlet tarafından ödenmemesi, inşaat sektö
rünü de felce uğratmış, bu yüzden de binlerce işçi 
işsiz kalmıştır. 

Bazı işverenler, «Ekonomik Darboğaz İzni») diye
rek işçilerine süresiz ve ücretsiz izin vermekte, grev
ler haksız yere ertelenerek işçiler daha çok mağdur 
edilmekte, çalışma hayatı gün geçtikçe tehlikeli bir 
ortama sürüklenmektedir. 

Güçlü ve hür sendikacılığı yok etme, buna karşı
lık DİSK'i büyütme çabaları hızla devam etmekte
dir. Bu. amaçla Kamu Kuruluşlarında solcu militan 
olmayan işçiler kış - kıyamet demeden insafsız ve 
acımasız yöneticiler tarafından ya sürülmekte, ya da 
(işten atılmaktadır. Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri, Demir - Çelik İş
letmeleri, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve daha birçok kamu ku
ruluşunda partizanca bir tutumla işçiler sürgün ve 
kıyıma tabi tutulmaktadır. 

Çözümü vaad edilen İşçi - memur ayrımına bu
güne kadar olumlu hiç bir yaklaşım sağlanamamış, 
bu yüzden onbinlerce kamu görevlisi işçililk hakların
dan yoksun bırakılmıştır. 

İşten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatları öden
memektedir. 

Ayrıca, İmar ve İskân Bakanlığında, Sosyal Gü
venlik Bakanlığında İşçiler zorla memudaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Toplu iş sözleşmesi hakları ortadan 
kaldırılmak istenmektedir. 

Uzun süre işçilerin toplu iş sözleşmelerinin yapı
mını engelleyen işçi ücretleri ve sosyal haklarını don
duran ve ardından sendikal hakları yozlaştırmaya 
çalışan solcu CHP Hükümeti böylece parti emrinde
ki güdümlü sendikacılığın ilk adımlarını atmaktan 
çekinmemiştir. Bütün bunlara ilave olarak toplu söz
leşmeler uygulanmamış, sözleşme farkları ödenme
miş, işçilerin toplu direnişlerine sebebiyet verilmiş, 
ekonomimiz ağır yaralar almaya başlamıştır. 

Anarşi önleme iddialarıyla işbaşına gelen Hükü
met, anarşiyi kendi icraatıyla iş yerlerine ve işçiler 
arasına sokmuş, birçok işçi diğer anarşi kurbanı va
tandaşlarımız gibi kan denizinde boğulmaktan kur
tulamamıştır. 

LMF'nin tutsağı olanak alınan tutarsız ekonomük 
kararlar, bütün vatandaşlar gibi işçileri de dayanıl
maz hayat pahalılığının cenderesinde hergün biraz 
daha fazla ezer olmuştur. Bunlara ek olarak getiril-
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mek istenen vergiler, işçileri bir kat daha ezme ama
cı taşımaktadır. 

Artık işçiler de dahil, bütün vatandaşlarımızın 
bu beceriksiz ve pişkin Hükümete güveni kalmamış
tır. Çünkü ekonomi alt - üst edilmiş, aniarşi günlük 
yaşamın bir parçası olmuş, tüketim maddeleri üst üs
te zam görerek hayat pahalılığı zirveye ulaşmıştır. 

Tasarrufun ve emeğin değerinin 'kalmadığı, işçi
nin ezildiği açıktır. Bu nedenle 'konu üzerinde Ana-
yasianın 88 ve İçtüzüğün 99, 100 ve 101 nci madde
leri gereğince bir Genel Görüşme açılmasını saygıy
la arz ve teklif ederiz. 

Ankara Samsun 
Mustafa Başoğlu t. Eteni Ezgü 

Kocaeli Manisa 
Adem Ali Sarıoğlu Yahya Uslu 

Burdur Bilecik 
Ahmet Sayın Cemalettin Köklü 

Bursa Amasya 
Ali Elverdi - Muhammet Kelleci 

Adana Trabzon 
Hasan Gürsoy Kemal Cevher 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

4. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesi vardır, oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27.3.1979 Sah günü saat 19.00 sıralarında Diya

net tşleri Başkanı Sayın Tayyar Altıkulaç, Urfa Mil
letvekili Celâl Paydaş tarafından silahlı tecavüze uğ
ramıştır. 

Olay, mahiyeti, şümulü ve manası itibariyle ha
fife alınacak cinsten değildir. Saldırı, sadece Diya
net İşleri Başkanına müteveccih değildir. Onun şah
sında Müslüman Türk Milletinin inançlarına, milli 
ve manevi değerlerin tümüne yapılmış bir saldırıdır. 

Mütecaviz milletvekili, olay günü bir yakınını 
kendi seçim bölgesine tayin ettirmek için Diyanet İş
leri Başkanına gitmiştir. Talebin yasal olmadığı ken
disine söylenince, Celâl Paydaş, silahını çekerek Baş
kanın alnına dayamıştır. Hadiseyi görenlerce tutulan 
zabıttaki küfürler gazete sütunlarına kadar geçmiş
tir. «... Namussuz herif, sen bizim isteklerimizi yapa

caksın. İstediğimi sana (.. .) yaptırırım. Senin ana
nı avradını, küçük kızını . . Hepini
zin anasını avradını hepinizi yere 
sererim...» gibi son derece galiz küfürler Celâl Pay-
daş'a aittir. 

Çeşitli meslek kuruluşları yayınladıkları bildiriler
le olayı telin etmişler, Cumhurbaşkanına, Meclis Baş
kanına, Başbakana ve ilgili bakanlara telgraf çeke
rek üzüntülerini bildirmişlerdir. 

CHP yetkili kurulları bu çirkin olay hakkında 
bir görüş bile bildirememişler, Diyanet İşlerine bak
makla görevli Devlet Bakanı Lütfi Doğan, daha ön
celeri kendisinin de işgal ettiği yüce makama vaki 
saldırı hakkında maalesef mütecaviz milletvekilinin 
himayeye kalkışmıştır. 

CHP'li Metin Tüzün'ün «Silah çekilmişse çekil
miş, maçlarda her zaman herkes birbirine küfür edi
yor mesele olmuyor da şimdi mi mesele oluyor» 
demesi, CHP Grubunca Celâl Paydaş'ın alkışlarla 
karşılanması, anarşinin ve tecavüzün cüret ve cesa
ret kaynağının kimler olduğu bir defa daha meyda
na çıkmıştır. 

Böyle bir tecavüzün cüret ve cesaret kaynağı 
CHP'nin yürüttüğü keyfi idare ve keyfi Devlet an
layışıdır. Hükümetin, Devleti CHP Devleti yapma 
zihniyetidir. 

Bu sebepledir ki, CHP, bu tecavüzü yapana sual 
dahi soramamış, sorma cesaretini kendinde bulama
mıştır. 

Aynı şahıs daha evvel Meclis kürsüsüne, bilahare 
Meclis Riyaset Divanına ve makamına da saldırmış 
hakkında bir muamele yapılmamıştır. 

Böylesine ağır bir tecavüze maruz kalan Diyanet 
İşleri Başkanlığı gibi, Türk Milletinin ve Devletinin 
hayatında önemli yeri olan bir makama ve kutsal 
değerlere vaki saldırı örtbas edilemez. 

Bu itibarla, Anayasamızın 88 ve İçtüzüğün 100 ve 
101 nci maddelerine göre Genel Görüşme açılma
sını arz ve talep ederiz. 

Denizli Artvin 
Mustafa Kemali Aykurt Hasan Ekinci 

Bolu Burdur 
Müfit Bayraktar Ahmet Sayın 
Kahramanmaraş Adana 

Mehmet Şerefoğlu Hasan Gürsoy 
İsparta İçel 

Yakup Üstün Ali Ak 
• Balıkesir Niğde 

Emin Engin Tanrıverdi H. Avni Kavurmacıoğlu 
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Amasya 
Muhammet Kelleci 

İstanbul 
İhsan Toksan 

Erzurum 
Osman Demirci 

Bursa 
H a i l Karaıatl» 

Balıkesir 
Hüsnü Yılmaz 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir, 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/59) 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması önergesi da
ha vardır, okutuyorum: 

6 . 4 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde vukubulan soygun hadiselerinde po
lisin adının sık sık geçtiği ve bu suçların failleri ara
sında Polis Enstitüsü öğrencilerinin bulunduğu basın
da çıkan haberlerden öğrenilmiştir. Devletin emniyet 
ve asayişini korumakla görevli bir müessesenin bu şe
kilde suizan altında tutulması polisliğin şeref ve hay
siyetiyle kabili telif değildir. Bu sebeple tanzim etti
ğimiz Meclis Araştırması önergesi ekte sunulmuştur. 
Yüce Mecliste okutulmasını ve gereğini Anayasanın 
88 ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri gere
ğince rica ederiz. 

6 . 4 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Solcu CHP Hükümetinin iktidara geldiği günden 
itibaren Türkiye'de emniyet ve asayişe müessir bütün 
hadiselerden şedit ve kesif miktarda artışlar meyda
na geldiği ve Türk Devletinin şekliyle rejimini değiş
tirmeye matuf bir çok komünizıan hadiselerin görül
düğü ve bunların dış mihraklardan maddi ve manevi 
manada kaynaklandığı görülmektedir. Buna göre Dev
letimizin bekası ve islâmiyetin Türklükten ayrılamaz 
şekilde vikayesi için hükümetin gerekli tedbirleri al
ması ve her türlü komünist tasallut ve ajitasyon ha
reketlerine mani olması lazım gelirken bu hükümetle 
birlik devletin silahlı inzibat kuvveti olan Türk Poli
sinin ikiye hatta üçe bölünerek bizatihi asayişe mües
sir hadiselerin içinde bulundukları görülmektedir. 
Kendilerine «POL - DER, siolcu polis» adı verilen 
topluluğun çıkardığı gazetede marksizm'i kendilerine 
meslek edindiklerini beyan etmekte ve rejimi değiştir
mek için vurucu timler hazırladıkları söylenmektedir. 

j Son günlerde bütün soygun hadiselerinde resmi üni
formalı polislerin veya polis üniformalı gangas'terlerin 
bulundukları ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Bakır
köy Tekel Deposu soygunu, İstanbul Cerrahpaşa Has
tanesi 15 milyon Liralık soygunu, Kocaeli Ziraat Ban
kasının 20 Milyonluk soygun teşebbüsü, hadiselerinin 
içinde daima polis üniforması ve Polis Enstitüsü öğ
rencilerinin isimleri geçmektedir. Bu Enstitüde dev
letin ve rejimin korunması için yetiştirilen öğrencile
rin marksit eğitim gördükleri, Allah ve din aleyhin
de telkinlerde bulunulduğu hakkında iddialar vardır. 
Anlaşılıyor ki, muhtemel bir komünist ihtilalinde çe
kirdek olarak polisin hedef alındığı ve yarınki polis, 
âmir, memur ve şeflerini teşkil edecek olan Türk Po
lisinin başlarının marksizmin elinde birer uşak olarak 
kullanılmak istendiği ve bu maksatla Polis Enstitüsü
nün hedef alındığı bugüne kadar ortaya çıkan hadise
lerden anlaşılmaktadır. Yeni İçişleri Bakanı Bay Feh
mi Güneş'te bu kanaatte olmalı ki, bir çok beyanlarıy
la polisin içinde militanların bulunduğunu söylemek
tedir. Buna rağmen polisin ıslah ve bu militanları kad
rodan ihraç edici hiçbir müessir tedbir alınmadığı gö
rülmektedir. 

Devletin en hassas ve en mühim bir noktasını teş
kil eden Türk Polisinin solcu ve marksist kafalar ta
rafından tutulması ve işgali müessesenin iflası ve dev
letin büyük yaralar almasını intaç eden hadiselere 
sebep olacaktır. Bu maksatla eldeki deliller ve orta
ya çıkan hadiselere göre Polis Enstitüsü ile bütün po
lis eğitim kurumlarında verilmekte olan eğitim ve öğ
retim kadrolarının tutum ve davranışlarını mezkûr 
soygun hadiselerinde varsa rollerini ortaya çıkarmak 
maksadıyla Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 101 ile 102 
nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması
nı rica ederim. Saygılarımla. 

Not : 10 İmza Millet Meclisine verilen nüshada
dır. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

îstanlbul 
İhsan Toksan 

Niğde 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Kırşehir 
Mustafa Eşref oğlu 

Samsun 
İ. Etem Ezgü 

Balıkesir 
Emin Engin Tanrı verdi 

Ankara 
İ. Hakkı Köylüoğlu 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez 
ve- 6 arkadaşının, 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üni
versitesi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifini geri taldıklarına dair önergesi. 
(2/721, 4/213) 

BAŞKAN — Bir geri alma tezkeresi vardır, oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/721 numarada kayıtlı 7307 sayılı Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Teklifimizi geri alıyoruz. 

Gereğinin yapılmasını rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Trabzon Ankara 
Ertoz Vahit Suiçmez H. Semih Eryıldız 

Adana îstan'bul 
M. Kemal Küçüktepepınar Metin Tüzün 

Tokat Kırklareli 
Ömer Dedeoğlu Gündüz Onat 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif geri ve
rilmiştir. 

5. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/564) 

BAŞKAN — İki sayın milletvekiline izin veril
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi vardır, okutup ayrı 
ayrı onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza
larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 23 . 3 . 1979 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Ankara Milletvekili İhsan Karaçam 20 gün has
talığı nedeniyle 30 . 1 . 1979 tarihinden itibaren 

Balıkesir Milletvekili Hüsnü Yılmaz 20 gün has
talığı nedeniyle 20 . 3 . 1979 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı okutup onayınıza 
sunuyorum: 

«Ankara Milletvekili İhsan Karaçam, 20 gün has
talığı nedeniyle, 30 . 1 . 1979 tarihinden itibaren» 

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

«Balıkesir Milletvekili Hüsnü Yılmaz, 20 gün has
talığı nedeniyle, 20 . 3 . 1979 tarihinden itibaren» 

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

B) ÇEŞİTLİ İSLER (Devam) 

5. — Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Baş
kanlığında bir Portekiz Parlamento Heyetinin ülke
mize davet edilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (5/41) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır, oku
tup onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı 23 . 3 . 1979 Cu

ma günü toplanmış ve: 

Kıbrıs Türlk Födlere Devletinin Uluslararası alan
da tanıtılmasını sağlarnaik amacıyla, Kıbrıs'ı da kap
sayan bir program çerçevesi içerisinde, Portekiz Cum

huriyet Meclisi Başkanı Dr. Teofilo Carvalho Dos 
Santos Başkanlığında bir Portekiz Parlamento Heyeti
nin ülkemize davet edilmesi; Yasama Meclislerinin 
Dış İlişkilerinin Düzenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 
16 ncı maddesi uyarınca, kabulüne karar vermiştir. 

Sözü edilen yasanın 5 nci maddesi hükmü gere
ğince Yüce Meclisin onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

6. — Bitkisel Yağ üreticilerinin sorunlarını sap
tamak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komis
yonuna yeniden 3 ay süre verilmesine dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (10/2, 3/565) 

BAŞKAN — 10/2, 10/3, 10/7, 10/8, 10/9, 10/11, 
10/14, 10/15, 10/16, 10/20 esas numaralı Meclis 
Araştırma Komisyonu Başkanlarının süre istemine 
ilişkin tezkereleri vardır; okutup ayrı ayrı onayınıza 
sunacağım: 

Esas No. : 10/2 
27 . 1 . 1979 

Karar No. : 8 
Yüksek Başkanlığa 

Bitkisel Yağ Üreticilerinin Sorunlarını Saptamak 
Amacı ile Millet Meclisi Oenel Kurulunun 21.12.1977 
gün ve 80 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını bu 
güne dek bitiremediğinden, karar tarihinden başla
mak üzere üç ay daha müddet verilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

10/2 No. lu Araştırma 
Komisyonu 

Başkanı 
Gümüşihane Milletvekili 

Mehmet Çatalbaş 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul ee'tmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

7. — Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin sorun
larını saptamak amacıyla kurulan Meclis Araştırma
sı Komisyonuna yeniden 3 ay süre verilmesine dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/3, 3/566) 

Esas No. : u 10/3 
Karar No. : 8 

26 . 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin sorunlarını 
saptamak amacıyla kurulmuş bulunan Araştırma Ko
misyonumuzun çalışma süresi 27 . 3 . 1979 günü so
na ermektedir. 

Komisyonumuz, araştırmasını henüz sona erdire
mediğinden, çalışma süresinin karar tarihinden itiba
ren üç ay daha uzatılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
10/3 No. lu Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Çanakkale Milletvekili 

Altan Tuna 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kaibul etmeyenler.. KaJbuI ediJanıişitir. 

8. —• Yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve eko
nomik sorunlarını saptamak amacıyla kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonuna yeniden 3 ay süre verilme
sine dair komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/7, 3/567) 

Esas No. : 10/7 
Karar No. : 4 

28 . 3 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri MillIetveMli A. Ganli Âşılk ve 9 arkada

şının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekono
mik sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca Genel Kurulun 28 . 12 . 1977 tarihli 
83 ncü Birleşiminde kurulmuş bulunan Komisyonu
muzun çalışma süresi 27 . 3 . 1979 tarilhiride sona er
miş olacaktır. 

Konu ile ilgili araştırmalarını tamamlayamamış 
bulunan Komisyonumuza karar tarihinden geçerli ol
mak üzere (3) ay süre verilmesini delâletlerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
10/7 No. lu Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Kayseri Milletvekili 

A. Gani Âşık 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

9. •— Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Aşkale 
Linyit Kömür İşletmesinin kapatılma nedenlerini sap
tamak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komis
yonuna yeniden 3 ay süre verilmesine dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi. (10/8, 3/568) 

Esas No. : 10/8 
Karar No. : 6 

26 . 3 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Aşkale Lin

yit Kömür İşletmesinin kapatılma nedenlerini sapta
mak amacıyla kurulmuş bulunan Araştırma Komis
yonumuzun çalışma süresi 27 . 3 . 1979 günü sona 
ermektedir. 
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Komisyonumuz, araştırmasını henüz sona erdire
mediğinden çalışma süresinin karar tarihinden itiba
ren üç ay daha uzatılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
10/8 No. lu Araştırma 

Komisyonu 
Başkan vekili 

Erzurum Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu 

BAŞKAN —"Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul eetmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

10. — Diyanet işleri Örgütünün yönetimi konu
sunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna ye
niden 3 ay süre verilmesine dair Komisyon Başkanlı
ğı tezkeresi. (10/9, 3/569) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Trabzon Milletvekili RaJhmi Kumaş ve 9 arkada

şının, Diyanet işleri Örgütünün yönetimi konusunda 
Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca Genel Kurulun 
3 . 1 . 1978 tarihli 86 nci Birleşiminde kurulmuş bulu
nan Komisyonumuzun çalışma süresi 27 . 3 . 1979 
tarihinde sona ermiş olacaktır. 

Çalışmalarını tamamlayamamış bulunan Komis
yonumuza karar tarihinden itibaren (3) ay süre ve
rilmesine delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/9 No. lu Araştırma 

Komisyonu Başkanvekili 
Kayseri 

A. Gani Âşık 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul »etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

/ / . — İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının sa
tın tınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını sapta
mak amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komis
yonuna yeniden 3 ay süre verilmesine dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (10/11, 3/570) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arkadaşı

nın, İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satın 
alınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Genel Kuru
lun 3 . 1 . 1978 tarihli 86 nci Birleşiminde kurulmuş 
bulunan Komisyonumuzun çalışma süresi 27 . 3 . 1979 
tarihinde sona erecektir. 

Çalışmalarını tamamlayamamış olan Komisyonu
muza karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
(3) ay süre verilmesini delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/11 No. lu Araştırma 

Komisyonu Balkanı 
Amasya 

EtenvNaci Altunay 

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

12. — Karaborsa satış yapan demir ve çimento 
bayilerini saptamak amacıyla Kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonuna yeniden 3 ay süre verilmesine 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/14, 3/571) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 arkadaşı

nın, karaborsa satış yapan demir ve çimento bayileri
ni saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci M'illiet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
Genel Kurulun 10 . 1 . 1978 tarihli 89 ncu Birleşi
minde kurulmuş bulunan Komisyonumuzun çalışma 
süresi 27 . 3 . 1979 tarihinde sona ermiş bulunacak
tır. 

Konuyla ilgili çalışmalarını tamamlayamamış 
olan Komisyonumuza karar tarihinden geçerli olmak 
üzere (3) ay süre verilmesini delaletlerinize arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
10/14 No. lu Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Trabzon 

Kemal Cevher 

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

13. — S ü t üreticisini koruyucu ve hayvancılığı ge
liştirici tedbirleri saptamak amacıyla kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonuna yeniden 3 ay süre veril
mesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/15, 
3/572) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 

arkadaşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı 
geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca kurulan Araştırma Komisyonu
nun 3 aylık çalışma süresi 27 . 3 . 1979 tarihinde so
na ermektedir. 
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Komisyon çalışmasını henüz sonuçlandıramadığın
dan, karar tarihinden başlamak üzere sürenin 3 ay da
ha uzatılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

10/15 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kaibul eden
ler.. Kabul eetmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

14. — Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve 
verim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sap
tamak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komis
yonuna yeniden 3 ay süre verilmesine dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi. (10/16, 3/573) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Eskişehir Milletvekili İsmail Özen ve 10 arkadaşı
nın, Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve verim 
artışının sağlanması için gerekli önlemleri saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Genel Ku
rulun 25 . 1 . 1978 tarihli 97 nci Birleşiminde kurul
muş bulunan Komisyonumuzun çalışma süres'i 
27 . 3 . 1979 tarihinde sona ermiş olacaktır. 

Yüzü aşkın bilimsel kuruluştan ve yapılan bölge 
toplantılarında derlenen raporların görüşülebilmesi 
nedeniyle Komisyonumuza karar tarihinden itibaren 

(3) ay süre verilmesine delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

10/16 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Eskişehir 
îsmail Özen 

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

15. — Bazı bakanların yakınlarının gümrükler
deki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını sapta
mak amacıyla kurulan Meclis Araştırması komisyo
nuna yeniden 3 ay süre verilmesine dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (10/20, 3/574) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 arkadaşının, 

bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak amacıy
la; Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca kurulan Araştır
ma Komisyonunun 3 aylık çalışma süresi 27 . 3 . 1979 
tarihinde sona ermektedir. 

Komisyon çalışmasını henüz sonuçlandıramadı
ğından, karar tarihinden başlamak üzere sürenin 3 ay 
daha uzatılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/20 No. lu Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Artvin 

Hasan Ekinci 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

6. — Görev bölümü yapmadan çalışma süreleri 
sona eren 10/6, 10/13, 10/10 ve 10/12 esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonuarına yeniden 3 ay 
süre verilmesine dair Başkanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Üç aylık çalışma süreleri başkan, 
sözcü ve kâtip seçimini yapamadan sona eren 10/6, 
10/13, 10/10 ve 10/12 esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonlarına yeniden süre verilmesi için 
onayınızı alacağım. 

10/6 ve 10/13 esas numaralı Doğu illerinde mey
dana gelen depremlerin ortaya çıkardığı sorunları 
saptamak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonuna karar tarihinden itibaren yeniden 3 ay 

süre verilmesini onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

10/10 esas numaralı MEYAK konusunda araştır
ma yapmak üzere kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 3 ay sü
re verilmesi hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kaibul ediilmlişıtir. 

10/12 esas numaralı Bor tuzları konusunda ül'ke-
ekonomisine yararlı tedbirleri saptamak amacıyla ku
rulan Meclis Araştırması Komisyonuna, karar tarihin
den itibaren yeniden 3 ay süre verilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 
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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

16. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 492 sayılı 
Kanunun 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi. (2/111, 4/212) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş doğrudan doğruya gündeme alınma önergele
ri vardır, oktup onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 7 . 7 . 1964 tarih 492 sayılı Harçlar Kanununun 

34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
12 . 10 . 1977 tarihinde Yüksek Başkanlığınıza veril
miş ve Bütçe Plan Komisyonuna havale olunmuş 
idi. 

Bir yıldan beri Komisyonda bulunan teklifimiz 
gündeme alınmamıştır. 

Teklif; Adalet cihazımızda çetin şartlar altında 
hizmet görmekte bulunan hâkim ve savcılarımızla, 
adli tabip ve memurların keşif vesair maksatlarla gö
rev yerlerinden uzaklaşma'ları halinde almaları gere
ken yol tazminatlarının, günün şartlarına göre ayar
lanmasını sağlamaktadır. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince teklifimizin 
gündeme alınması hususunun Umumi Heyete arzına 
müsaadelerini dilerim. 

Rize 
İzzet Akçal 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında ilgili ko
misyona haber verilmiştir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, lehte mi, aleyhte mi? 
İZZET AKÇAL (Rize) — Lehte konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Muhterem milletvekil
leri; 

Bu kanun teklifi, 15 . 2 . 1974 tarihinde Mardin 
Milletvekili Talât Oğuz. 28 . 2 . 1974 tarihinde, İs
tanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut ve üç ar
kadaşı, 3 . 3 . 1976 tarihinde Eskişehir Milletvekili Ni
yazi Onal tarafından Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilmiş ve Adalet Komisyonunca 24 . 5 , 1975 tarihli 
Birleşiminde kabul edilerek, tanzim edilen raporu Büt
çe Plan Komisyonuna teVdi olunmuştur. 

Bütçe Plan Komisyonunun 13 . 4 . 1976 tarihli 
toplantısında da teklifler kabul edilerek, gerekli tadil 
ve ilaveler yapılmış ve düzenlenen rapor Umumi He
yete sevk olunmuştur. 

Ancak, Umumi Heyette konuşulmasına sıra gel
meden, Millet Meclisi üyelerinin yenilenmesine ka
rar verilmesi sebebiyle kadü'k olmuştur. 

Biz, teklifimizi, evvelce Adalet Komisyonu ve 
Bütçe Plan Komisyonunca tanzim edilmiş bulunan 
rapordan esinlenerek, Adalet ve Bütçe Komisyonla
rınca kabul edilmiş bulunan esasları nazara alarak 
hazırlamış bulunmaktayız; yani, Bütçe Plan Komis
yonunca tetkik edilerek Umumi Heyete sunulmuş bu
lunan ve kadük olan teklifin aynıdır. Umumi Heyetçe 
gündeme alınması kabul edilmediği takdirde, 1974 
yılından beri üç defa Meclise getirilen bu teklif yine 
kadük olmaya mahkûmdur. Halen, keşif vesair mak
satlarla görev mahallerinden ayrılan hâkim, savcı, ad
li tabip, adalet memurları belediye hudutları içeri
sinde 10 lira gibi cüzi bir ücret alırlar; belediye hu
dutları dışında ise bu miktar 15 liraya çıkar ki, bu
gün fevkalade düşük bir değerdir. Yol tazminatı 
miktarını bu hadde devam ettirmenin mahzurları tat
bikatta görülmektedir. Mahkeme binaları dışın'da ya
pılacak adli işlerin gereği gibi yürümediğinin sebep
leri arasında, yol tazminatının hâkimler, savcılar- ve 
adli tabipler için 10 lira, 15 lira gibi cüzi bir miktar
da tutulmasının sebep olduğunu kabul etmek la
zımıdır. 

Teklifimiz, 19 . 12 . 1977 tarihinde Plan Komis
yonuna verilmiştir. İkazımıza rağmen bir-buçuk se
neden beri, Komisyon, gündemine almamıştır ve bu 
konuyu konuşmamıştır. Günün ekonomik şartları, 
paranın kaybettiği değer nazarı itibara alınmak su
retiyle bir ayarlama yapılmasının zaruri bulunduğu
nu ifade etmek isterim. Gene şunu tekrar belirtmek 
isterim ki, teklifimiz daha evvel Adalet Komisyonun
da ve Plan Komisyonunda konuşulmuş ve kabul edil
miştir. 

Reylerinizi, gündeme alınması konusunda kullan-
manızı bilhassa istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akçal. 

Sayın Öymen, lehinde, buyurun. 

ALTAN ÖYMiEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar, Sayın izzet Akçal'ın bu kürsüden 
açıkladığı hususlar Grubumuzu da tatmin eetmekte-
dir ve haklı noktalara dayanmaktadır. Bu bakımdan 
bu teklifin lehinde olduğumuzu arz ederiz. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Aleyhte söz isteyen?. Yok. 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündemimizin seçim kısmına geçi
yoruz. 

Anayasa Komisyonundaki açık üyelik için CHP 
Grubunca Çorum Milletvekili Sayın Şülcrü Bütün 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonundaki açık üyelik için CHP 
Grubunca Sivas Milletvekili Sayın Orhan A'kbulut 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

/ . — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ve 14 
arkadaşının, Organ Nakli (Transplantasyon) Yasa Tek
lifi ve Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz ile İstan
bul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, Böbrek Bankası 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal İsler komisyonları raporları. (2/658, 2/621) 
(S. Sayısı : 328) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mının 1 nci sırasında yer alan, 328 Sıra Sayılı Organ 
Nakli Yasa Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Komisyon buradalar. 
Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üye var mı 

efenld'im?.. Oyunu kullamayan sayın üye varsa, lütferr-
oyunu kullansın efendim. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım: Okunmasını kabul edenler.. Okun
mamasını isteyenler.. Rapor okunmayacaktır efen
dim. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler?.. 
Sayın İbrahim Topuz, buyurun. 
AP GRUBU ADINA İBRAHİM TOPUZ (Ko

caeli) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; he
pinizi saygı ve sevgi ile selamlarım. 

(1) 328 S. Sayılı basmayan tutanağın sonundadır. 

Doğrudan doğruya gündeme alınma önergesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonundaki açık üyelik için 
CHP Grubunca Antalya Milletvekili Sayın Ömer Buy
rukçu aday gösterilmiştir. 

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

10/10 Esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonundaki açık üyelik için, MSP Grubunca, Bitlis 
Milletvekili Sayın Muhye'ttin Mutlu aday gösterilmiş
tir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun, 10 . 4 . 1979 tarihli 76 ncı Birle
şiminde alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Organ Nakli (Transplantasyon) yasası hakkında 
huzurlarınıza konuşma yapmak için çıktığımdan do
layı beni tıp aleminin mensupları bağışlasınlar. Bu ya
sa teklifini yapan naçiz arkadaşlarınızdan birisi ol
mak nedeniyle, özellikle Partim ve şahsım adına bu 
konuşmayı yapmak heyecanını duyuyorum; beni ba
ğışlayın. 

Organ Nakli (Transplantasyon) yasası görüşme
leri nedeniyle söz almış bulunuyorum, bu vesile ile 
sizleri tekrar selamlarım. 

Yeryüzünde insan mucizesinin var olduğu günden 
ıbu yana, insanoğlu, gelişmenin, geliştirmenin ve yenili
ğin başlıca kaynağı olmuştur. Medeniyetin kökeninde 
ve bugünkü seviye'siride daima insan gücü ve ztekâst 
vardır. Sağlıklı bir ortam yaratmanın, sağlıklı bir top
lum meydana getirmenin heyecanını insanlık yüzyıl
lar boyu çekmiş ve sonsuz bir araştırma ve mücade
le azmini elden bırakmamıştır. 

Yüce Allah'ın et, kemik ve sinire vermiş olduğu 
şekil, bugün tıp âleminde, çalışan, işleyene bir ma
kineden farksız kabul edilmektedir; tabii, yaratıcısı, 
çalıştırıcısı ve durdurucusu yine Allah'ın rızasıyla ol
mak şartıyla. Bu makineyi en iyi şekilde çalıştırmak, 
tıp âleminin amacı ve meşgalesi olmak gerekir. 

21 nci asrın eşiğine rastlayan yaşadığımız bu yıl
lar içinde insan sağlığının korunmasında, insan öm-

VI. — SEÇİMLER 
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rünün sağlıklı bir şekilde tutulmasında tıbbın doruğa 
ulaştığını görüyoruz. Bugüne kadarki yaşantımız bo
yunca bedenlerindeki herhangi bir uzvun sağlıklı ça
lışmaması veya çalıştırılmaması nedeniyle aramızdan 
birçok insanların göçüp gittiğini veya şu veya bu ne
denle ömürleri boyunca sakatlığı devam edenleri 
görmüşüzdür. Çevremiz halen, kaçınılmaz sonu bek
leyen binlerce insanla doludur. Örnek olarak, sadece 
Türkiye'de yılda 10 bin civarında kronik böbrek has
talığından mustarip ve kaçınılmaz sonu bekleyen va
tandaşımızın bulunduğunu arz etmek isterim. 

Yüce Meclise iki ayrı tasarı halinde sevk edilmiş 
bulunan ve komisyonlarda birleştirilerek son şeklini 
alan bu tasarı üzerinde büyük titizliklerle çalışmış bu
lunan Adalet Komisyonu Başkan ve üyelerini, Sağlık 
Komisyonu Başkan ve üyelerini burada tebrik eder, 
teşekkürlerimi arz ederim. 

Bu yasa teklifi kesinleştiği takdirde mütehassısla
rın ve üniversite profesörlerinin ifade buyurdukları 
gibi, yeryüzünde ilk defa böylesine geniş kapsamlı ve 
örnek sayılacak bir Organ Nakli Yasası Türk Parla
mentosundan ilk defa çıkmış olacaktır; bütün dünya 
milletleri tarafından da örne'k bir yasa olarak kendi 
meclislerinden geçilmeye ve uygulanmaya çalışıla
caktır. Yüzyıllar boyunca olduğu gibi bugün de Türk 
tababeti dünyadaki mümtaz yerini muhafaza etmek* 
tedir. Mütehassıs doktorlarımızın, imkânların elverdi
ği derecede her türlü organ naklinde'ki büyük başarı
larını zevkle ve kıvançla görüyoruz.. Yasanın getir
miş olduğu geniş yetki ve imkânlarla Türkiyemizde 
birçok başarılı ameliyatların yapıldığını ve birçok 
'hayatın kurtarıldığını görmek bahtiyarlığına ermiş ola
cağız. 

Yasa teklifinin Yüce Meclisin üyeleri ve değerli 
arkadaşlarım tarafından benimsenmesi Ve kabulü 
halirtde Türk Milletine ve insanlığa büyük hizmetler 
verileceği inancımı tekrarlarken, şahsen duyduğum 
manevi hazzı hep beraber paylaşmanızı diler, göstere
ceğiniz alakaya peşinen teşekkürlerimi arz ederim. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Fa

ruk Demirtola, buyurun efendim. 

MHP GRUBU ADINA FARUK DEMİRTOLA 
(Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

Organ nakli ile ilgili bir yasa tasarısı Yüce Mec
lisin huzuruna gelmiş bulunuyor. Bu yasa teklifi hak
kındaki görüşlerimi açıklarken, milletimizin inanç
ları yönünden, tıbbın tekâmülü yönünden ve hukuki 

yönlerden olmak üzere çok kısa, kendime göre de
ğerlendirmelerde bulunacağım. 

Eskiden beri göz nakli, kan nakli gibi, kemik nakli 
gibi bazı organ nakilleri yapılmakta idi; fakat bunlar, 
uzmanlar dini inançlar yönünden dedikodu mevzuu 
yapılmıştı: Sonra, Diyanet İşleri, 20 Ocak 1960 tari
hinde, İstişare Kurulu tarafından bir karar alarak bu 
kararını açıkladı: «İnsan sağlığı için gerektiğinde, ba
zı maddeler, vücuda, haram da olsa, alınabilir» şek
linde bir karar verdi. 

İşte bu karardan sonra dini inançlar yönünden 
problem halledilmiş oldu. Bu karardan evvel yapıla-
gelen bazı organ nakilleri, göz korneası nakilleri ve
saire de, milletimiz tarafından, inançları yönünden 
kabul edilmiş oldu; fakat bunlar geçen zaman içe
risinde bazı organ nakillerinin de yapılması sure
tiyle daha gen'iş bir şümul kazandı. 

İşin tıbbi yönünden incelemesini yaparsak, mem
leketimizde şu ana kadar, yani bugünlere kadar böb
rek transplantasyonları yapılagelmektedir. Halbuki, 
birçok milletlerde 'iç organ nakilleri, karaciğer nak
li, gene böbrek nakli, kalp nakli gibi birçok organ, 
doku nakilleri yapılmaktadır. Halbuki bizdeki kanuni 
mevzuat, kanun bunlara müsaade etmediği için he
kimler zor durumda kalmaktadır. 

Ben, bunlardan böbrek nakillerine ait, kendi mes
leğim de olmuş olması itibariyle, bu tekâmülü çok 
kısa olarak izah edeceğim. 

Periton dializ diye bir metot vardır; bu böbrek 
yetersizliği olan hastalarda 1945'ten beri Amerika'da, 
İngiltere'de, Fransa'da kullanılmaktadır; 1958 yılın
da ilk defa, Ekrem Şerif Egeli tarafından İstanbul'da 
7 vakaya yapılmıştır. 1960 yılında dializ 10 vaka ola
rak tarafımdan yapılmıştır; fakat dalizin çok mahdut 
bir kullanma sahası vardır ve böbrek hastalarında an
cak c/c 50 oranında bir şifa temin etmektedir ve sa
hası çok dardır. Bu da kifayet etmemiştir, (yıllarla 
izah ediyorum) 1965 yılında hemo dializ adı altında, 
böbrek kifayetsizliklerinde kandaki üreyi temizleme 
metotları kullanılmıştır. Bu, suni böbrek dediğimiz 
bir cihazla, hastanın kanının üreden temizlenmesi idi. 
Mesela, bu Sosyal Sigortalardaki bazı hastalara yapıl
mak üzere dış ülkelere gönderilmiştir eski tarihlerde 
ve çok pahalıya mal olmuştur. Memleketimize bu ci
hazlar getirilmiştir. Bugün için bir tanesinin, bir has
tanın 1 yıl yaşatılması 300 bin lira, 500 bin lira ara
sında masraf yüklemektedir. 

İşte, bu mecburiyetler, ölüm bekleyen bu hasta
lara daha yakın şifa temin için, böbrek naklini de 
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memleketimizde yapmak imkânlarını yaratmak, yaşat
mak için bu hastaları, kanuni bir esasa bağlamak niye
tiyle bu kanun yüksek huzurunuza getirilmiştir. 

Böbrek nakli hakkında bugüne kadar canlı, kar
deş ve ana - babalardan alınmak suretiyle, (bildiğim 
bölümleri anlatmak istiyorum) 21 böbrek nakli, Yük
sek İhtisas Hastanesinde yapılmıştır. Bu sayıdan, bel
ki tam olarak bilmiyorum, biraz daha yükseği Hacet -
tepede yapılmış olabilir. Bunlarda oran şöyledir : 
Böbrek naklinden sonra ilk 6 ayda hastaların % 70'i 
yaşayabilmektedir; 2 sene süreyle de hastaların % 40'ı 
yaşayabilmektedir. Bu % 100 ölüme duçar olan has
talar için epeyce bir yaşama süresidir ve belki de 
daha 6 - 7 sene yaşayan, daha uzun yıllar yaşayabile
cek böbrek nakli yapılmış hastalar mevcuttur. 

Burada, organ naklinde iki esas problem vardır: 
Birisi, canlıdan alınan bir organın diğer bir canlıya 
verilmesi; diğer de, ölüden alınan bir organın diğer 
bir canlıya, ölümü bekleyen bir hastaya verilerek 
onun hayatının kurtarılmasıdır. O bakımdan, kanun, 
hassasiyet teşkil eden bazı maddeleri ihtiva eder. 

Canlı bir insandan alınan organ, eğer o canlının 
hayatına zarar veriyorsa, buna, bu hazırlanan tasarı 
müsaade etmemiştir. Bu, kanunun takdirle anılacak 
bir yönüdür. 

İkincisi, ölümün tarifidir. Burada, belki cemiyeti 
son derece tedirgin eden bir husus ölümün tarifi me
selesidir. Adli tıp da ölümün tarifince cornea reflek
sinin kaybolması, kalbin durması, ölü morluklarının 
teşekkülü vardır; tabii bunlar eski metotlar. Şimdi bu 
kanunla, ölümün tarifi iyice kontrol altına alınmış 
oluyor. Ölümün tarifi, evvela beyin hücrelerinin öl
mesi şeklinde kabul ediliyor. Beyin hücrelerinin öl
mesi, elektroansefalografi denilen bir alet düz bir 
çizgi çizdiği takdirde, beyin hücrelerinin artık yaşama 
kabiliyetini kazanmayacağına delalet ediyor. 

Elektrokardiografi, keza kalbin kesin olarak çalış
madığını izah eden aletli bir metot, diğeri de suni ci
hazlara takıîmasıyla solunumun durmuş olduğunu 
gösteren aletlerdir. İşte, tam bu an ölüm anıdır ve bu 
anda üç hekim tarafından - gene kanun bu şekilde 
hazırlanmıştır - kesin olarak ölüm tespit edildikten 
sonra, artık insanın canlı varlığı kalmamış oluyor, 
artık onun uzuvlarını gömüp, toprak etmektense bun
lardan bir bir istifade etme yolları bu kanunla cemi
yetimize ve insanlara açılmış oluyor. 

Birçok milletler bu kanunu çok evvelden çıkar
mıştı; fakat, çok şükür yine bugün de olsa, bu kanun 
milletin istifadesine arz edilmek üzere Yüce Meclise 
gelmiş bulunuyor. 

Altında kendi imzamın da olduğu bu kanunun 
müspet şekilde çıkmasının memleketimize çok ya
rarlı olacağı kanaatindeyim. Tıbbın tekâmülüne hiz
met edecektir. Ölüm bekleyen birçok hastaların bu 
organ nakli suretiyle ölümden kurtarılmış olacakları
na inanıyorum. 

Yüce Meclis üyelerini saygı ile selamlıyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ser-

met Durmuşoğlu, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA SER MET .DURMUŞOĞ
LU (Tokat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Organ Nakli Kanun Teklifi hakkında Gru
bum adına konuşmak üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Sayın arkadaşlar, tıp ilmi 20-nci asırda ulaştırıldığı 
düzey ile insan yaşamını uzatmak için elden gelen her 
şeyi yapmak durumuna gelmiştir. 

Organ nakli, çok ciddi bir mevzudur; buna rağ
men bizde bu nakil işlemleri yapılmaktadır. Ancak,, 
bunu yapan hekim arkadaşlarımız bütün insanlık dü
şüncesini en önde tutarak, eldeki hukuki mevzuatı 
aşarak, toplumun değer kıymetlerini bir tarafa bıra
karak, sırf insan yaşamını uzatmak için her türlü me
suliyeti göze alarak yapmakta idiler. Bu kanun tek
lifinin yegâne amacı; ilmin, tıbbın, insanlığın yara
rına hukuksal bir yöntem vermek üzere getirilmiş 
bulunuyor. 

Bu bakımdan, kanun teklifinin maddelerini ince
lediğimiz zaman, hakikaten yerinde hazırlanmış bu
lunduğunu görürüz. Gerek tı'bbi bakımdan, gerek hu
kuki bakımdan, gerekse dini inançlarımız bakımından 
toplumumuzun kabul edeceği bir şekilde hazırlanmış
tır. 

Maddelere baktığımız zaman bir organın nakledil-
mesindeki esas alıcının ve vericinin durumu gözönün-
de bulundurulmaktadır. Bir defa burada dikkat edi
lecek nokta, ölüm anının tespiti meselesidir, ki bura
da kanun ölüm anının tespitinde ilmi yeteneği bulu
nan hekim arkadaşları mesul kılmaktadır ve o derece 
inceliğine varmıştır ki, müdavi hekimlerin ölüm anını 
tespitinde bulunmamalarını dahi şart koşmuştur. 

Sonra, 18'yaşına gelmemiş kimselerden, melekâtı 
akliyesi yerinde olmayan kimselerden organ naklini 
caiz görmemektedir. 

Organ nakli iki şekilde yapılır : 
1. Canlıdan, 
2. Ölüden. 
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Kadavradan nakil gayet kolaydır. Nihayet, taa ki 
o kişi hayattayken eğer bir vasiyet bırakmamışsa 
«Benden nakil yapılmasın» diye; ölüden organ nakli 
hukuksal bakımdan bir mahzur teşkil etmeyeceği için 
mesele yoktur. 

Bu bakımdan zaten bu nakillerde otograf, saç 
nakli, deri plantasyonu kanun mevzuuna girmemek
tedir; çünkü bunlar otomatikman basit şeyler olduğu 
için yapılmaktadır da. Ama; kalp, böbrek, kornea, 
kemik gibi transplantasyonlar kanun mevzuuna gir
miştir; çünkü bunlar bizzat yaşamı ilgilendiren uzuv
lardır. 

Kan nakli de kanun mevzuuna alınmamıştır. Gün
lük yaşamımızda görüyoruz ki, kan naklini - o da bir 
transplantasyondur ama - bu mevzua dahil edersek, 
bir kanun mevzuu yapmış olursak hiçbir tıbbi müda
hale yapılmamış olacaktır. 

Bu bakımlardan bu kanun teferruatıyla incelen
miş, düşünülmüş, hazırlanmış bir kanundur ve mem
leketimizde bir reformu yapacaktır. Bu bakımdan şah
sım ve Grubum adına bu kanunun çıkarılmasında 
yarar görürüm. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durmuş-

oğlu, 
Başka, gruplar adına söz alan sayın üye?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Muammer Aksoy, buyurun 

efendim, 
MUAMMER AKSOY (tstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Kuşkusuz çağdaş ve çok yararlı bir yasa tasarısı 

karşısındayız. Bundan ötürü tasarı teklifinde bulu
nanlara ve onun daha da gelişmesine yardım eden
lere, burada bir vatandaş, bir hukukçu olarak teşek
kürlerimi ve takdirlerimi arz etmek isterim. 

Yıllardan beri bu konuyla okuttuğum dersin hu
kuk yönünden bir parçasını teşkil ettiği için dur-
muşumdur. Çünkü bir insanın vücudunun bir par
çasının sağlığında ya da ölümünden sonra başka
sına nakledilmesi insan haklarını ilgilendirir, kişinin 
fizik varlığı üzerindeki hakkını ilgilendirir. 

Bu nedenle sorunun çeşitli noktaları üzerinde bu
güne kadar kafa işlettiğimizden yararlı olacak bazı 
sözler söylemek isterdim. Ama biliyorsunuz ki, bizde 
yasa tasarıları bir kuyruklu yıldız şeklinde hemen 
karşımıza çıkıveriyorlar ve onları inceleme olanağı 
bulmadan, gündemde, yarım saat evvel, hatta 5 da
kika evvel karşımızda görebiliyoruz. 
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Bu kez de öyle oldu; böyle bir yasanın gelmek 
üzere olduğunu duymuştuk, ama ne zaman gündeme 
alınacak, bilmiyorduk. Ancak, yarım saat önce ta
sarının çeşitli yerlerine baktığımda, bazı noktalar dik
katimi çekti. Genel Kurula arz etmek isterim, üs
tünde düşünelim diye. 

Biz daima şunu söylerdik : Bu organ nakli yolu 
çok iyi olmakla beraber, bununda bazı sakıncaları 
ve kötüye kullanılmaları ortaya çıkabilir. Özellik
le bu kötüye kullanmaları önlemek gerekir. Bu kö
tüye kullanmaları 3 alanda söz konusu olacaktır : 
Özellikle varlıksız ve zavallı durumda bulunan ki
şilerin organlarının, varlıklı kişilere nakli söz ko
nusu olduğunda, paranın işe karıştığı her yerde 
görüldüğü gibi, burada da kötüye kullanmalar ola
bilir ve olmuştur. Daha şu kadarcık kısa bir za
man da bile bazı olaylar yaşanmıştır. Zavallı bir 
fırıncı çırağı, başına bir şey düşer, «ölmek üze
re, öldü, hayatı sona ermiştir» deyip, hemen or
gan naklediverme yoluna gidildiğinde, onun hakkını 
arayacak kişiler pek azdır. 

Bundan dolayı bu yolu men mi edeceğiz? Asla! 
Bu kadar çağdışı bir şeyi düşünmek söz konusu ol-

g maz. O halde, kötüye kullanma halinde, kötüye kul
lananların cezalandırılmasını öngörecek hükümlerin 
bu kanunda yer alması gerekir kanımca... 

Baktım, bunları göremedim. Ceza maddeleri var, 
ama bu dediğim en tehlikeli ve en ağır haller için 
değil! 11 nci maddede ve 12 nci maddede özellikle, 
«ölüm halinin saptanması» söz konusu olduğunda, 
bunu yapan heyet eğer bilime aykırı ve gerçeklere 
aykırı olarak bir saptama yaptıysa, bir şahıs isterse 
sağlığında isterse öldüğünde organının nakledilmesi
ne muvafakat etsin, isterse bir kaza ve tabii afet 
halinde bu durum tespit edilerek organın nakli söz 
konusu olsun, ölüm halinin mevcut olduğu noktasında, 
bilime ve gerçeklere aykırı bir rapor verilirse, bun
ların ve hatta yakınlarının para için organ naklini 
sağlayan kişilerin cezalandırılması lazımdır. 

Bir hali de özellikle belirtmek isterim : Sağ
lığında bazı önemli organlarını (böbreğinden birisini 
veya yine ölümünü gerektirmeyecek ama, sağlığını 
büyük ölçüde tehlikeye koyacak organını) nakletmenin 
gönül rızası ile olabileceği, prensip olarak bu ya
sa teklifinde öngörülmüştür. Ama ne yazık ki, -bu 
gibi olaylar da görülmüştür- bazı yakınları, hatta 
ana veya babası, bir çocuğun organının nakli su
retiyle büyük paralar elde etme olanağı ile karşı kar
şıya kaldığında, bunu açık bir şekilde değil, fakat 
gizli olarak ve baskı sonucu, o evladın -18 yaşın-
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dan büyük dahi olsa- babasının etkisi altında, pa
ra baskısı veya başka bir baskı ile organını naklet
meye razı olduğu saptanırsa, bu takdirde de ağır ce
zaların öngörülmesi lazımdır. Yukarıda arz ettiğim 
3 halde, örneğin ölüm hali gerçekte bilimsel ola
rak var olmadığı halde var olduğunu ileri sürenle
rin, kasten adam öldürme suçunu işlemiş olacakla
rının yasa teklifinde öngörülmesi lazımdır. Bunun 
cezalar maddesine bir fıkra olarak eklenmesi, böyle 
bir halde raporu verenlerin kasten adam öldürme 
suçunu işlediğinin öngörülmesi lazımdır. 

İkinci halde de, bir şahsın baskı ile (herhangi 
birisinin baskısı ile) veya para ile kandırılmak su
retiyle organının nakline razı olması halinde de, 
müessir fiil ile o şahsın bir organının işlemez hale 
getirilmesi suçunu işlenmesi halindeki cezanın verile
ceğini öngörülmesi lazımdır. 

Ben tasarıyı biraz önce almış olduğum için bu 
noktalarda bir değişiklik önergesi veya ekleme öne
risi yapma olanağına sahip olamadım. Ancak, Komis
yondan ricam odur ki, bu maddelere gelindiği za
man, eğer görüşüme kendileri de katılıyorsa -ki tama
men objektif olarak ileri sürülen görüşlerdir- o za
man değişiklik önergeleri verilebilmesine olanak sağ
lamalarını rica ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Şahsı adına buyurunuz Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu teklif ve tasarıyı birlikte Adalet Komisyonu 
olarak incelediğimiz sırada yeni bir müesese geti
rilmiş olması, insan hayatıyla ve insan haklarıyla sıkı 
sıkıya ilişkili bulunması yönünden fevkalade titiz, 
derinliğine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın ta
mamlanabilmesi için de sadece sağlık kurumlarından 
değil, ama Türkiye'de mevcut tüm tıp fakülteleri ve 
hukuk fakülteleriyle Diyanet İşleri Başkanlığından ya
zılı görüşler alınmıştır ve şükranla kaydetmeye mec
burum Jci, Türkiye'de organ naklinin kanuni bir im
kâna ve şekle bağlanmasını arzulayan bu işin kom
petanı tabip ve uzman arkadaşlar da gerekli ilgiyi 
yakından göstererek Adalet Komisyonundaki çalış
malarda - şüphesiz Sağlık Komisyonu çalışmalarına 
da katılmış olacaklardır - görüşlerini, bilgilerini, uya
rılarını esirgemeyerek bu kanunun eri iyi şekilde ha
zırlanmasına yardımcı olmuşlardır. 

Ben, kanun tasarı ve teklifinde yer alan madde
lerin özellikleri üzerinde durup vaktinizi almak iste-
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miyorum. Zaten söz almamın sebebi de Sayın Ak-
soy'un hukukçu olarak ortaya koyduğu endişeleri, te
reddütleri, istekleri bir ölçüde cevaplandırmak için
dir. Kendileri tasarıyı yeterince tetkik edebilmek için 
gerekli zamana sahip olmadıklarını önceden söyle
dikleri için, ben de beyanlarını bu mazerete bağla
yarak, sadece bir iki cümle arz edip, inmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, varlıksız ve zavallı va
tandaşların sağken veya öldükten sonra baskı, ya da 
menfaat temini suretiyle organlarının alınıp başkala
rına nakli konusu, bir özellik taşımayacak kadar me
selenin kendi ulviyeti, kendi önemi karşısında ikinci 
planda kalır. Aslında zengin olsun, fakir olsun bir 
insandan, bir canlı kuldan rızası hilafına zorla veya 
ikna edilerek organının alınması, ne İslamiyet yö
nünden, ne insanlık yönünden, ne tıp yönünden, ne de 
beynelmilel hukuk ve tıp alemi açısından tecviz edi
lecek, tasvip edilecek bir durum değildir. Öylesine 
değildir ki, bu tasarının amacı insanları yaşatmaktır, 
insanları öldürmek değil. 

Buna rağmen, biz komisyonlar olarak tasarının 
16 ncı maddesini düzenlerken, bütün bu ihtimalleri 
önleyecek tedbirleri düşünmeye çalıştığımıza inanı
yoruz. Mesela madde, Adalet Komisyonu metni ay
nen şöyle (Sağlık Komisyonu metni de aynıdır, pa
ra cezasının miktarı bakımından aramızda farklılık 
vardır): «Bu Kanuna aykırı şekilde organ ve doku 
alan (Bu, hekimleri ilgilendiriyor), aşılayan ve nakle
denlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım 
ve satıma aracılık edenler veya bunun komisyonculu
ğunu yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde (Ki, kasıt girdiği zaman, ken
dilerinin de dedikleri gibi, onun Ceza Kanununda kar
şılığı olan cezanın söz konusu olması lazımdır) bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve 20 000 liradan 100 0O0 
Jiımaya kadar (Sağlık Komisyonu raporunda 50 000 
liradan 100 000 liraya kadardır) para cezasına hük-
molunur.» 

Bu itibarla, «Ölüm halinin hilafı hakikat olarak 
tespiti halinde, öldürme suçundan ceza verilmeli mi
dir, verilmemeli midir», bu, yıllar yılı hukuk ve tıp 
otoriteleri arasında tartışılması gereken bir konu ola
bilir, akademik bir münakaşa konusu olabilir. Ana
cak, biz tasarının amacı, ihtiva ettiği unsurlar ve 
Aksoy'un düşündüğü hususun henüz ne hukuk efkâ
rı umumiyesinde, ne de insanlık âleminde zihinlerde 
olgunlaştırılmamış olması yönünden, böyle bir mü
eyyidenin tasarıya sokulmamış olduğunu arz etmek is-
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liyorum ve bunu da tabii görüyorum. Ölmeyen bir 
adama «Ölmüştür» raporu verenlerin, kasten bu ne
ticeye sebebiyet vermiş olmalarını, hâkimlerimiz, uy
gulayacakları müeyyide yönünden elbette gereği gi
bi değerlendireceklerdir. 

Biz, kasıt dışında sebebiyet verenleri, bu müeyyi
deye tabi tuttuk. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının en iyi şe
kilde incelendiğini, bu itibarla arkadaşlarımın huzu
ru kalple bu tasarıya «Evet» demeleri halinde çı
kacak olan sonucun, memleket ve insanlık için, has
talarımızın sağlığı ve akibeti için ve nihayet hukuk 
alanında mevcut boşluğun doldurulması yönünden 
fevkalade değerli bir eser olarak ortaya çıkacağını 
arz ediyor, teklif ve tasarı sahiplerine şükranlarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Sayın Ertuğ, söz isteğiniz mi vardı efendim? 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Şahsım adına söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, maalesef, biliyorsunuz 
İçtüzüğümüze göre iki arkadaşıma söz verdik, size 
söz vermemiz mümkün değil efendim. 

Teşekkür ederim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Komisyondan veya Hükümetten sorumuz ola
caktır efendim.; 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Çünkü me

sele önemsiz bir şey değil, insanların hayatını ilgi
lendiren bir konu. Konu aydınlanmamıştır. İkinci 
defa söz alma olanağı verebilirseniz, o zaman bunla
rın varit olmadığını Ceza Hukuku bakımından arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, İçtüzüğümüz zatiali-
n'izce de malum. Söz verme olanağı yok, ama soru 
sorunuz ve Komisyon v.eya Hükümetten cevap al
maya çalışalım. 

Buyurun. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, söz vermeyecekseniz soru sorma olanağını tanı
yın. Ceza Hukuku sistemimiz... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Aksoy'un bir sorusu var, 

dinlerseniz iyi olacak. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim, ka

nunun çıkışını zorlaştırmakla hiç ilgisi yok. Yarın 
hepimizin manevi sorumluluğu söz konusu olmasın 
diye uğraşıyorum. 

Şimdi, Ceza Hukukunun hepinizin bildiği bir ku
ralı vardır. Ceza hükümlerinde kıyas, söz 'konusu ol
maz. Suçun maddi unsurunun açık olmak lazımdır. 
Örneğin, yıllarca elektrik hırsızlığı yapanlar (çalan
lar) kurtulmuştur. Çünkü, genel hırsızlık tanımına 
uygun düşmemiştir. 

Şimdi burada, ceza hükümleri arasında 16 ncı 
maddede «dokuyu alan, aşılayan, nakleden» gibi söz
ler kullanılıyor; ama ölüm halinin varlığı konusun
da gerçek dışı rapor verme yok. O zaman arkadaşı
mız buyuruyor ki, «böyle bir şey olursa, hâkimler 
ölüme sebebiyet verme durumundan dolayı gereken 
cezayı verirler». Bir raporda denilecek ki, ölüm hali 
gerçekleşmiştir. Organ nakledilmiştir. Bu raporu yer
mek, onun gerçek dışı olduğu tespit edilirse, içtihat
larda acaba bizim üzerinde durduğumuz, «kasten 
adam öldürme sonucunu doğurma»! diye kabul edile
cek mi, edilmeyecek mi? Yıllarca bunun tartışması 
sürüp gidecek ve birçok kimse kötüye kullanmaya 
kurban olacak. 

Arkadaşlar buyururlar ki, «Bu gibi haller ortaya 
çıkmaz.»: Ortaya çıkabilir, nitekim dünyada bunlar 
çok tartışıldı. O halde çok cesur bir kanun getirerek, 
bu olanakları tanıdığımıza göre, bunların kötüye kul-
lanılmamaları için, önlemleri de bizim getirmemiz 
lazım, "yani Meclisimizin getirmesi lazım. 

Ondan dolayı ben soruyorum komıişyona ve Sa
yın Bakana : Kasten «Beyin hücrelerinin hiçbir reak
siyon göstermediği yolunda bir olgu var», diye rapor 
verilse, halbuki» böyle olmadığı sonra dört doktor
dan birisi tarafından söylenilse... Hepimize birer mil
yon Ura vermişlerdi, biz de şöyle şöyle rapor verdik 
deseler. Böyle bir hal olduğunda bunun 16 ncı mad
deye girebileceğini tasavvur buyururlar mı? Veya 16 
ncı maddeye girmiyorsa, bunun adam öldürme, kas
ten adam öldürme fiilini teşkil ettiğini kabul ediyor
lar mı? Bunu Komisyon ve Bakandan birisi belirt
sinler, hiç olmazsa kanunun uygulanmasındaı mah
kemelere ışık tutmuş olurlar. 

İkinci bir sorum daha olacak, o da şu: Yukarda 
dedim ki, 19 yaşında bir kız çocuğu Türkiye'de ana -
babasının hele kasabalarda tam manasıyla sultası al
tındadır. «Şunu yapmazsan seni evden atacağız» de
dikleri zaman, o kız canını bile verir. Velisi derse 
ki 19 yaşındaki kıza, «Böbreğini falan kimseye ver
mezsen, seni evden kovarım.» O da bu tehdit sonu
cu, gönül rızasıyla değil; baskıyla veya «Bak sen çok 
sıkıntıdasın, sana şu kadar para sağlıyorum», diye 
tamah ettirilerek buna razı edildiyse, bunu sağlayan 
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kişilerin fiili, «aracılığa»* tam girebilecek mi? Bu çok 
düşünülecek bir şeydir. Çünkü aracılık değil, baskı 
yapmaktır bu. Bunun da sarih olarak zikredilmesi 
gerekmez mi? Gerekmediği takdirde, fiil tam aracı
lık değil, sadece baskıdır diyerek beraat yoluna gi
dilmez mi? 

Bu noktalarda bana soru sorma olanağı verdiği
niz için Sayın Başkan çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Sa
yın Başkan, usul açışımdan maddelere geçildikten 
sonra tartışılması gerekmiyor mu bu Ikonunun? Çün
kü ceza hükümleri maddesini kapsamaktadır bu. 

BAŞKAN — Şimdi usul açısından Komisyona 
ve Hükümete bu konuda soru her zaman sorulabilir 
efendim. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Peki Sayın 
Başkan, 16 ncı maddenin görüşülmesi sırasında ce
vap versinler, ben o zaman tatmin olurum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Aksoy, buyurunuz za-
tıâliniz söylediniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Sa
yın Başkan, madde geldiği zaman mı cevaplandıra
lım, usul açısından diyorum? 

BAŞKAN — Madde görüşüldüğü zaman cevap
landırabilirsiniz, 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Biz 
böyle uygun görüyoruz Sayın Blşkan. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerinde öngörüşmeler tamamlan

mıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Organ ve Doku Alınması, Salklanması, Aşılanması 

ve Nakli Hakkında Kanun Teklifi 

I. BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Amaç : 
Madde 1. — Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar

la organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması 
ve nakli bu kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
' Kapsam : 

Madde 2. — Bu kanunda sözü edilen organ ve 
doku deyiminden, insan organizmasını oluşturan her 
türlü organ ve doku ille bunların parçaları anlaşılır. 

Oto - grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve 
nakli ile kan transfüzyonu bu 'kanun hükümlerine ta
bi olmayıp, yürürlükte bulunan sağlık yasaları, tü
zükleri, yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları 
çerçevesinde gerçekleştirilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bir bedel veya başkaca çıkar kar

şılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bilimsel, istatıistiki ve haber niteli

ğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, or-
gan ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her tür
lü reklam yasaktır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul, etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 

İl. BÖLÜM 
Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Alınması 
Yaş ve Nitelik : 
Madde 5. — Onsekiz yaşını doldurmamış ve mü

meyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınması 
yasaktır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul •edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Muvafakat : 
Madde 6. — Onsekiz yaşını doldurmuş ve mü

meyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi 
için vericinin en az ilki tanık huzurunda açık bilinç
li ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve 
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imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak be
yan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından 
onaylanması zorunludur. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Sayın Aksakal, Sayın Biberoğlu... 

Söz sinası önce Sayın Aksakal'da, buyurun efen
dim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu 
fazla işgal etmeyeceğim. Yalnız, bu maddede bir hu
sus dikkatimi çekmiştir; okuyorum : «Onsekiz yaşı
nı doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ 
ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık 
huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olanak ön
ceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık 
önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutana
ğın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur» 
deniyor. Bana göre, iki tanığın tanıklığı bu işe yet
memelidir. Bu organlar fevkalade öneme haiz olabi
lirler. Bir hekimin imzalaması, onaylaması da ma
dem düşünülmüştür; ülkemizde bu tür hususları bel
geleyecek, tespit edebilecek organlar mevcuttur, no
terler mevcuttur. Bu konuyu sağlam bir esasa bağ
layalım. Asrın şu son yıllarında, böylesine ne şekil
de işleyeceği belli olmayacak bir uygulamaya kapı 
açmayalım; mümkünse burayı şu şekle sokalım. (Ben 
önergesini de hemen hazırlayıp, vermeyi düşünü
rüm, hatta Komisyon benimserse bir önerge ciheti
ne de gitmeyelim): Önceden verilmiş yazılı ve imza
lı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan 
edilip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından 
onaylanması yerine, noter önünde verilmiş, imzasıy
la doğrulanmış bir beyana dayayalım. Önemsiz gibi 
görünen bu 6 ncı madde başımızı ileride ağrıtır. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim. 
Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal; 
yalnız bir hususu hatırlatayım: Komisyon benimse
diği takdirde önerge vermeye gerek kalmaz düşün-
cesindesiniz zannediyorum; böyle bir işlem yoktur. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Bir 
önerge hazırlatırlar şeklinde mütalaa ettim. Hemen 
bir önerge hazırlıyorum. 

BAŞKAN — O başka bir anlayış. 
Buyurun Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) 

— Muhterem arkadaşlarımı, bu madde ile ilgili ola
rak Sayın Aksakal arkadaşımın gösterdiği titizliğe 
iştirak etmemek mümkün değil. Ben dalha önce söz 

isterken, bu madde ile ilgili başka bir konu üzerin
de görüşmek istemiştim; faıkat Sayın Aksakal'ın, 
yanlış anlamadıımısa böyle bir belgenin noterden ha
zırlanması, tasdiki arzusu olduğu anlaşılmıştır. Şüp
hesiz bir beyanın noter aracılığı ile doğrulaniması 
çok daha güvenilir yoldur, buna şüphe yok. Ancak, 
organ nakli, çoğu zaman, çok müstacel hailende ve 
baizan, geçirilmiş bir kazanın akabinde gerçekleşti
rilmesi gereken bir konu olabileceği gibi, çok sıkı 
formalite ve müeyyidelerle hem bu organ naklini, 
aşılanmasını gerçekleştirecek hekimleri, sağlık ku
rumlarını, hem de vericileri irkilmeye sevk etmeden, 
yurdumuzda kanunla oldukça silki güvenlik önlem
lerine bağlanmış olan bu hayırlı işe, bir başlangıç 
olanak da olsa, vatandaşlarımızı alıştırmaya ve bu
na uygun ortamı hazırlamaya imkân verecek şart
ları düşündük. 

Benim burada ilkindi olarak arz edeceğim husus, 
Sağlık Komisyonu metni ile Adalet Komisyonu met
ni arasındaki farka Yüce Meclisin dikkatini çekmek
tir. 

Sağlık Komisyonu metni öylesine düzenlenmiş
tir ki, önceden sağlığında bir veya birkaç organının 
verilmesine rıza gösteren ve bunu bir tutanakla 2 
şahit huzurumda tespit ettiren, klişinin bu beyanımın 
da bir hekim tarafından onaylanması şartı, metnin 
düzenlenmesi yönünden gerekli hale getirilmiştir. 
Oysa hastanelere, sağlık kurumlarına intikal etme
miş, daha sağlığında tam üs sımma bulunan bir ada
mın organını vermeyi vaat ederken, taahtıült eder^ 
ken, onaylarken, yaptığı beyanın 2 şaıhliıtle tevslifci 
mümkündür ama, her zaman bir hekimi bulup onun 
da onayını alması mümkün değildir. 

Adalet Komisyonu, sağlık kurumlarında meyda
na gelecek, vuku bulacak bu beyanların bir hekim 
tarafından onaylanmasını, fakiaıt sağlık kurumları 
dışında ve vericinin sağlığında yapacağı beyanın sa
dece 2 şahit huzurunda yapılmış olmasını yeterli 
görmüştü. Bu konuyu Yüce Meclisin takdirlerine 
arz ederlim. 

Saygılarımla. * 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, kürsü önündeki kupaya oyunu kul

lanmamış sayın üye var rm?..: Varsa lütfen ülye ar« 
kadaşnmız oyunu kullansın, kupaları kaldıracağız 
efendim. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu madde ile ilgili benim de Sayın Komisyon 
ve Sayın Bakana bir M cümlelik sorum var, aydın
lanması için. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aksoy, usulümü
zü tamamlayalım. Müzakerenün bitiminde, eğer şim
di gruplar adına söz alan başka arkadaşım yoksa, 
sizie soru için söz verieceğim efendim. 

Başka gruplar adına söz alan sayın üye?.. Yok. 
2 sayın üye şahsı adına konuştu. 

Buyurun Sayın Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim, 
şimdi bu madde okununca, sanki o intiba hâsıl olu
yor ki, bağlanmış. Gerçi bunlar şahsiyet haklarıdır, 
hiçbir zaman bağlamaz ama; bunun ya maddede 
zikredilmesi yahut da herhangi bir şekilde bu husu
sun dile getirilmesi lazım. Yani bir şahıs, «ben şu 
uzvumdan bir nakil istiyorum» dese bile, bundlan 
her zaman vazgeçebileceğini, isterse noter huzurun
da istemiş olsun, telk taraflı beyanla vazgeçebilecek 
bir şey olduğunu belirtelim. Bu da kötüye kullanma
lara yol açar. Organ nakli isteğinden vazgeçtiği tak
dirde artık, bunun bir işlem ile çözümü gibi bir uy
gulamaya yol açılmaması içlin ya burada bir beyan 
ile belirtilmesi veya bedihi de olsa maddeye konma
sı gerekmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan, benim de bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy'un cevabını alalım da 
Sayın Erzurumluoğlu, daha sonra size söz vereyim 
efendim. 

Sayın Komisyon, buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — 
Efendim, organı alınacak olan şahıs, sağ olduğun
dan dolayı, daha ölü olmadığından dolayı şayet v&z-' 
geçerse, tabii ki bir zorunluluk ortada yoktur. A&-, 
lında burada 2 şahit huzurunda açık ve seçik, tesir 
olmadan beyanı önemlidir. Zaten bu konulardla ace-
lelilk mevcuttur, bir ölüm anının yakınlığı mevcut
tur, bu hususta bizce bir endişe yoktur; uygundur. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Yani, mu
vafakatten her an vazgeçilebilir buyuruyorlar değil 
mi? «Muvafakat» tabiri var, muvafakatten her an 
ilgili vazgeçelbilir değil mi efendim? 

BAŞKAN — Muvafakatten her an ilgili vazge
çebilir.;. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — 
Tabii efendim, sağdır çünkü, öllmemliş ki. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Evet, Sayın Erzurumluoğlu, buyurunuz. 

ÖMER LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Efendim, bu gibi ameliyatlar nazik ameliyatlar
dır; her zemen, her yerde noter bulunması müşkül 
vaziyettedir. Acaba bir organın nakli müddeti kaç 
saat sürer? 

BAŞKAN — Sayın Erzurumlüoğlu'nun sorusu 
anlaşıldı mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — 
Anlaşılmadı efendim. 

BAŞKAN — Anlaşılmadı. 
Lütfen Sayın Erzurumluoğlu. 

ÖMER LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Bu gibi ameliyatlar, operasyonlar nazik operas
yonlarıdır. Her zaman her yerde noter bulknıalk mütm-
kün olmadığı takdirde, tasarı maddesinde olduğu 
gibi, 2 şahidi bulmak, o anda 2 doktor, 2 şahit bul
mak mümkün olduğu halde, kaç dakika veya kaç 
saat sürer? Burada noteri bulmak mülmlkün değildir, 
2 şahidi bulmak mümkün olduğu halde; gerek tek
lifin, gerekse tasarının esbabı mudilbesi oluyor. Kaç 
dakika sürer? 

BAŞKAN L_ Ameliyat?... 
Evet Sayın Komisyon. 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — 
Sayın Başkan, karar verildiği anıdan, ölürn halinde 
20 dakika ve 30 dakikaya kadar alınması gerekidfc. 
Onun için noter bulundurma çok zor bir konudur. 
Her an bulunmasına imkân yoktur. Zaten işin acele-
liği, önemi ortadadır. Bu hususta tabii ki biz de no
ter olmasını isteriz; ama tıp imkân vermemektedir 
bu hususta, 

BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplandırıl-
miştır. 

Efendim, oyunu kullanmamış sayın üye?.. Yok. 
Kupalar kaldırılsın efendim. 
Madde üzerinde bir öenrge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 6 ncı maddesinin so

nundaki «bir hekim tarafından onaylanması», ibare
si yerine «noter tarafından onaylanmıaısı» ibaresi ek
lenerek değiştirilmesi teklif olunur. 

Trabzon İstanlbul 
İ Vecdi Aksakal Muammer Aksoy 

Eskişehir Kocaeli 
Yusuf Cemal Özkan İbrahim Topuz 

Edirne 
Mustafa Bulut 
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KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, kaç imza var? 

BAÇKAN — 5 tane imza var, imza sayısı tamam 
efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trahzon) — 
Sayın Başkan, «Acil haller dışında» ibaresinin ek-
lenmesiini istiyorum. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Zaten hep-
sli acil hal. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Afyonikarahisar) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Buyurun efendim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Hazırlıklı gelinince, yasa teklifleri buradan bir 

makine gibi geçiyor, «Hiçbir yerine dokunma, aman 
devrilir, yıkılır» diye. 

Bir kere Yüce Meclisin bu tutumu ne kadar sür
dürebileceğini merak ediyorum. Şimdi «acele hal» 
ibaresini ekledim; muhterem arkadaşlar «zaten acele 
hal» diyorlar, «bu işin hepsi acele» E, okuyalım şim
di metni, bakın hiç de acele değil. «18 yaşını doldur
muş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alı
nabilmesi için, .vericinin en az 2 tanık huzurunda açık 
bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş...» 

Nasıl acele olabilir? Önceden verilme hali var. Bu 
metni yazanlar, eğer bu tanıdıkları zamanı burada alı
yorlarsa elimizden, ayrı bir konu. Tanımışlar bu za
manı. Evvelce, «her hangi bir halde, benim bir böb
reğimi Türkiye'de tıbbi müesseseler alabilir» şeklinde 
bir muvafakat beyan ediyorum. Bu muvafakati be
nim namıma ki, gidil adli tıp arşivlerine bakın, güzel 
sanatlar akademisi arşivlerine bakın, imza sahtekâr-
lıklarıyla adliye arşivlerinin dolup taştığı bir memle
kette, 2 tane tanık önünde beyan ederseniz olur. Ta
nık kim, imza kimin, beyan sahibi kim? Bunu sağla
ma bağlamayı düşünmüyorsa Yüce Meclis, elbette ki 
onun takdiri önünde eğilirim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Aleyhinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Yalnız önerge sahibi önergesini izah 

edebilir. 

Komisyon iştirak etmedi,, Hükümet iştirak etme
di, sayın önerge sahibi önergesini izah ettiler. 

Önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi, 6 ncı maddeyi okunduğu şekliyle ona
yınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü : 
Madde 7. — Organ ve doku alacak hekimler : 
a) Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda or

gan ve doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler ile, 
bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları 
hakkında bilgi vermek; 

b) Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı 
yararlar hakkında vericiyi aydınlatma'k; 

c) Akli ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden 
karar verebilecek durumda olmayan kişilerin vermek 
istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek; 

d) Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı 
eşinin, vericinin organ ve doku verme kararından ha
beri olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve öğrendi
ğini bir tutanakla tespit etmek; 

e) Bedel veya başkaca çıkar 'karşılığı veya in
sancıl amaca uymayan bir düşünce ile verilmek iste
nen organ ve dokuların alınmasını reddetmek; 

f) Kan veya sihri hısımlık veya yakın kişisel iliş
kilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üzere, 
alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak; 

Zorundadırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Madde üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Burada da Adalet Komisyonunun düzenlediği me
tin ile Sağlık Komisyonunun düzenlediği metin ara
sında (d) bendinde bir farklılık gözüme çarpıyor. Ada
let Komisyonunun (d) bendi şöyle : 

«Vericinin evli olması halinde eşinin, vericinin or
gan ve doku verme kararından haberi olup olmadı
ğını araştırıp öğrenmek ve öğrendiğini bir tutanakla 
tespit etmek.» 

Sağlık Komisyonunun (d) bendinde ise : «Verici
nin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin» deyi
mi var. 
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Anladığıma göre, işin müstaceliyetine uygun ola
rak ancak, yanında birlikte yaşayan eşin haberi olup 
olmadığını araştırmak kâfi görülmüş Sağlık Komis
yonunca, yoksa eş resmen karı koca bulunmalarına 
rağmen, o sırada aynı çatı altında veya aynı yerde 
bulunmuyorlarsa ondan haberi olup olmadığının araş
tırılmasına lüzum olmadığı görüşü geçirilmiştir metne. 

Oysa, bu öylesine önemli bir vericiliktir ki, haya
tından, bünyesinden, vücudundaki bir organdan ^vaz-
geçen karı veya kocanın akıbetinin ne olacağt garanti 
edilemediğine göre keyfiyetten haberdar edilmesi in
sani açıdan olduğu kadar, aile hukuku, aile düzeni 
açısından da önem arz eder. Bir insan resmen evli ise, 
yani mirasına sahip olabilme durumunda ise, hele 
küçük çocukları varsa, eşinin bir organını vermeye 
talip olduğundan haberi bulunup bulunmadığının. 
yanında değilse araştırılmasına lüzum görülmemesi, 
konunun önemi ve ağırlığı ile mütenasip görülmemek
tedir bize; son derece önemlidir. 

Müsaade ederseniz, Yüce Meclis tensip ederse, 
Adalet Komisyonunun metni oya konulsun ve resmen 
evli olan karı kocadan birinin böyle bir organ verme 
izninden - yanında bulunmasa dahi - eşinin haberi 
olup olmadığının araştırılması mümkün kılınsın. Bu
rada bir yanlış anlamaya mahal vermemek için açık
lamak istiyorum ki; burada aranacak olan, tevsik edi
lecek olan husus, eşin muvafakatini sağlamak değil
dir, sadece eşin haberi olup olmadığını tespit etmek
tir. Bu ameliyeyi gerçekleştiren hekimlerin de vicdan 
huzuru ile, toplumun da vicdan huzuru ile meseleyi 
karşılayabilmesi için aile hukukuna hürmet edilmesi 
yönünden Adalet Komisyonu metninin daha doğru 
olduğu kanaatini arz ederek saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Sayın Ertuğ, buyurun efendim. 
CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; bu maddede, ayrı yaşayan eşlere özel
lik tanımanın nedeni sayın arkadaşımızın izah ettiği 
şekilde değildir. 

Maksat şu efendim, (Bilhassa Komisyonda tartı
şıldı ve Komisyonda bir misal verilerek bu değiştirme 
yapıldı) : 

Şimdi, geçimsizlik yüzünden ayrı oturan, henüz 
boşanması kararlaştırılmayan eşten biri bu organ ver
meyi geçimsizliğin bir aracı, yani geçimsizlik olayında 
bir söbep olarak iddia etme vakasından bahsetti bu 
konuda tecrübeli ve bu organ nakli konusunda oto
rite olan bir doktor arkadaşımız.... 

Birbiriyle geçinemeyen karı koca ayrı yaşıyorlar 
ve bir organ verme söz konusu olduğu zaman, karısı 

geliyor itiraz ediyor; «Hayır, alamazsınız» diyor, 
«benimle eşimin hayatını kazandıracağı için organı 
almaya yetkili değilsiniz» diyor. Sonra da aralan dü
zelince dönüp geliyorlar, anlaşıyorlar. 

Ayrı durmaktan maksat şu : Henüz boşanmâmış, 
geçimsizlik yüzünden ayrı yaşayan kişilerin bunu bo
şanma kararlarında bir araç olarak kullanmalarını 
önlemek için bu değişiklik yapılmıştır. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 9 

7 nci madde üzerinde başkaca söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ed.'lmistir efen
dim. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Alınamayacak Organ ve Dokular : 
Madde 8. — Vericinin yaşamını mutlak surette 

sona erdirecek veya tehlikeye so'kacak olan organ ve 
dokuların alınması, yasaktır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Tahlil ve İnceleme Yapma Zorunluğu : 
Madde 9. — Organ ve doku alınması, aşılanması 

ve naklinden önce verici ve alıcının yaşamı ve sağlığı 
için söz konusu olabilecek tehlikeleri azaltmak ama
cıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması' 
ve sonucunun bir olurluluk raporu ile saptanması 
zorunludur^ 

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

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Organ ve Doku Almaya, Saklamaya, Aşılamaya ve 

Nakline Yetkili Sağlık Kurumları : 

Madde 10. — Organ ve doku alınması, saklan
ması, aşılanması ve naklinin, bu işler için gerekli uz
man personele, araç ve gerece sahip sağlık kurumla
rınca yapılması zorunludur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 nci maddeyi ve 3 ncü bölümü okutuyorum : 

III. BÖLÜM 

Ölüden Organ ve Doku Alınması 

Ölüm Halinin Saptanması : 
Madde 11. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili 

olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzey
deki kuralları ve yöntemleri uygulanmak suretiyle, 
biri kardiolog biri nürolog, biri nöroşirüryijiyen ve 
biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından olu
şan 4 kişilik hekimler kurulunca saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
ADINA CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, 
maddi bir hata var : «Nürolog» değil «nörolog» ola
cak. 

BAŞKAN — «Nörolog» şeklinde olacak. Evet 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBER OĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan... 

'BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sık sık huzuru
nuzu işgal zorunda kaldığım için özür dilerim. 

Gene Adalet Komisyonu ile Sağlık Komisyonu 
metinleri arasındaki farka işaret için söz aldım. 4 ki
şilik bir bilirkişi heyeti teklif eden Sağlık Komisyo
nunun bu teklifi yasalaştığı takdirde, uygulamada 
şöyle bir mahzurla karşı karşıya kalabiliriz : 

4 kişilik hekim kadrosundan 2'si ölmüştür 2'si öl-
memiştir derse, bu iş biter. Ama Adalet Komisyonu
nun teklif ettiği gibiv 3 kişilik bilirkişi heyeti arasında 
görüş ihtilafı olursa, 2'sinin dediği geçerli sayılır ve 
netice alınır. Nihayet yapmaya çalıştığımız kanun bir 
hayatı kurtarmak amacını gütmektedir. 

Bu itibarla ben yine de Adalet Komisyonu met
ninin oylanmasını arz ve teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Sayın Aksakal buyurun efendim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Şüphesiz komisyonlarda bu madde üzerinde bir

çok çalışma yapılmıştır. Değişik görüşler de ileri sü
rülmüştür. Ama burada bir ölüm halinin tespitinden 
sonra, maddeden anlayabildiğim kadarıyla ölünün 
yakınları ve mirasçılarının ölü üzerinde bir söz hakkı 

kalmamaktadır; yanılıyor muyum bilmem? Bana göre 
bu bir eksikliktir. 

İki; Sayın Biberoğlu'nun görüşüne de yürekten 
katılıyorum. Ya ihtilaf halinde ölmemiş olma halini 
kabul etmek lâeım, ya da bu ölüm halini tespit ede
cek heyetin tek bir sayıya ulaştırılması lâzımgelir. Ya 
bir isim daha eklemek lazım, ya Adalet Komisyonu 
metnini olduğu gibi benimsemek lâzımgelir. Bu Ha
liyle, ölüm halinden sonra ölüm tespit edilmiş olması 
halinden sonra, ölünün bütün yakınlarının ölülerinin 
parça parça edilerek, tıbbın emrine verilmesine de 
karşı çıkmaları engellenmektedir. Bunu da şahsan 
uygun görmemekteyim. Takdir sizindir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Konu üzerinde söz isteyen başka üye yok. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Komisyon açıklama yapsın; ne diyor? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, ben bir soru sormuştum. 

BAŞKAN — Evet efendim; bunu soru şeklinde 
bir arkadaşımız yöneltiyor mu Sayın Biberoğlu? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet efendim. 4 kişilik bir bilirkişi kurulunda, 2'si ve 
diğer 2'si ayrı görüşleri, mütalaaları bildirirlerse, ame
liyat yapılacak mı, yapılmayacak mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Sayın 
Başkan, burada saptanan, 4 hekimin oybirliği ile ka
rar vermesi gereklidir. Bu, bu şekilde maddede yer al
mıştır. Açıkça da yazılmıştır burada, bu 4 hekimin 
oluşturdukları kurulca saptanacaktır, oybirliği kastı 
vardır burada. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Metinde yoktur oybirliği. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Ka
sıtlıdır efendim, yani beraberce verilen karar» demek
tir bu. «4 kişilik hekimler kurulunca saptanır» diyor. 
Biz oybirliğini kabul ediyoruz efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz efendim, bir yan
lışlık yapmayalım?. 

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

Bu kanun metninde, bir kurulun oyu, mütalaası söz 
konusu olduğu zaman, özel bir nisap kastedilmediği 
takdirde, normal çoğunluk esas tutulur. Metinde 
«ittifakla karar alınır» diye bir hüküm yoktur. Böyle 
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olduğuna göre, ya metne «ittifakla karar alınır» diye 
hüküm getirirler - ki o zaman da bu işi son derece 
müşkül duruma koyarlar, Sağlık Bakanının dikkatini 
çekerim - veyahut da bilirkişi sayısını 5'e çıkarmak 
veya 3'e indirmek gibi bir yola mutlaka gidelim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Ertuğ, buyurunuz. 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Biberoğlu'nun itirazlarına, açık
lama yapmak suretiyle cevap vermek istiyorum. 

Burada kastedilen, kurulun 4 kişiye çıkarılmasın
daki anlam şudur : Ölümün tarifinde ihtilaf halinde 
olan, ki mesela bazı tıp otoritelerine göre ölüm kalbin 
durmasıdır, daha çok kabul edilen şekliyle dimağın 
istememesidir, bu yönden bir kardiyolog denilmiştir. 

Ayrıca bir reanimasyoncu ilave edilmiştir. Reani-
masyon ve anestezilere ait hastanelerde ayrı bölüm
ler de açılmıştır. Biliyorsunuz ki, bugün ani ölümler
de, ölmüştür denen pek çok vakalarda, kalbi yeniden 
işletmek suretiyle hayata getirme vaki olmuştur. 

Ben, reanimasyoncu genç bir arkadaşımla konuş
tum. Mesela, ölmüş denen 40 kişiyi aletler vasıtasıyla 
tekrar hayata iade etmişlerdir. 

Bugün ambulanslarda acil vakalar için çok yeni 
aletler vardır. Birisi öldüğü zaman, sadece suni tenef
füslerle onu diriltmeye kalkmak yetmiyor. Tüpler ve 
çeşitli aletlerle müdahale edilip, duran kalp yeniden 
harekete geçirilerek ölmüş sanılan kişi hayata iade 
ediliyor. 

O 'bakımdan reanimasyon mütehassısının da bu he
yette bulunmasında, karar verme açısından uygunluk 
görülmüştür. 

BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Oybir
liği ile?.. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Evet. 

Şimdi sayı bakımında belki 2 - 1, 2 - 1 olabilir diye 
düşünürsünüz. Onun için vereceğiniz önerge, sanırım 
ki Komisyon da bunu kabul eder ve mesele hallolur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum 

efendim, 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, benim önergemden daha güzeli yazıldı, o 
nedenle önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal önergesini geri alı
yor. 
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Diğer bir önerge vardır, onu okutuyorum efendim : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasanın 11 nci maddesinin son 
satırında «kurulunca» kelimesinden sonra «oybirliği 
ile» kelimelerinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Zonguldak 
Koksal Toptan Burhan Karaçelik 

Ankara Gaziantep 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Celâl Doğan 

Trabzon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 

METE TAN (Afyonkarahisar) — Katılıyoruz efen
dim* 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
önergeye katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Hekimlere İlişkin Yasak İşlemler : 
Madde 12. — Alıcının müdavi hekimi ile organ 

ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklini 
gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini sapta
yacak olan hekimler kurulunda yer almaları yasaktır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz alan sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Tutanak Düzenleme : 
Madde 13. — 11 nci maddeye göre ölüm halini 

saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini ve ölüm 
halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taşı
yan bir tutanak düzenleyip, organ ve dokunun alın
dığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. Bu tu
tanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile 
saklanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu : 
Madde 14. — Bir kimse sağlığında vücudunun 

tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve 
bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir 
vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki 
tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm anın
da yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya ba
bası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa ya
nında bulunan her hangi bir yakının muvafakatiyle 
ölüden organ veya doku alınabilir. 

Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi 
ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alına
bilir. 

Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra or
gan veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse 
organ ve doku alınamaz. 

Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğra
dığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan 
bir kişinin, yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa, 
sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm hali 11 nci 
maddede belirlenin uzmanlar kurulunun raporu ile 
belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline 
bağlı olan ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk 
bulunan hallerde, vasiyet ve rıza aranmaksızın, organ 
veya doku nakli yapılabilir. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde Sayın Bi-
beroğlu, buyurun. •* 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sağlık Komis
yonunun düzenlediği 14 ncü maddenin bir kısmını 
okumak zorundayım: 

«Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya 
organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaç
lar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle be
lirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzu
runda açıklamamış ise...» 

Bu, Adalet Komisyonu metninde de aynı. Fa
kat 5 nci maddeyi görüşürken yaptığımız uyarıya 
rağmen, 2 tanık yeterli görülmeyerek, doktor huzu
ru ve onayı da şart kılınmış olduğu halde, burada 
belgeyi tanımlarken doktordan bahsedilmeyip 2 ta
nık huzurunda verilmiş olmasını yeterli görmenin bir 
çelişki teşkil etmesi söz konusu olacaktır sanıyo
rum. 

Yüce Komisyonun ve Hükümetin bilgilerine su
narım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde Sayın Doğan, buyurun. 
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CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Efendim, ye
rimden arz ediyorum, 5 nci maddedeki belgenin tev
siki, hekimin tasdikine bırakılmıştır. Burada eksiklik 
yoktur, doğrudur, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bir defaya mahsus olmak 
üzere bunu usul dışı kabul ettim, usulü bozmayalım 
lütfen arkadaşlarım. 

Bu hususta herhangi bir değişiklik gerekiyorsa, 
bunun bir önerge ile düzeltileceğini sayın arkadaşla
rımız bilirler. 

Önerge veriyor musunuz efendim?... Bekliyorum. 
Yalnız, ben sayın üyelerden rica edeyim; bu tür

lü değişiklik önergelerini mümkünse madde görüşül
düğü zaman yapsınlar, zaman kaybını önleyelim. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, önerge vermekten vazgeçtik efendim. 

BAŞKAN — Önerge vermekten vazgeçtiniz, peki 
efendim. 

Madde üzerinde başkaca söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul-
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

15 nci maddeyi okutuyorum: 
IV. BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 
Yasak Eylemler : 
Madde 15. — Bu Kanuna aykırı şekilde organ 

ve doku alan, saklayan, aşılayan ve nakledenlerle bun
ların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına ara
cılık edenler veya bunun komisyonuculuğunu yapan
lar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 50 000 li
radan 100 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmo-
lunur. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Sayın Doğan, buyurun efendim. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; çok ciddi bir konuda, bazı fiil
lerin yasaklanması konusunda getirilen bir müeyyide 
maddesini tartışıyoruz. 

Kanaatimce, tıbbın bu gelişmesi karşısında, ileri
de organ nakli ticaretini yapacak müesseseler türe
meye başlayacaktır. Çünkü çok tatlı kârlar getirece
ği de açıktır. Bu nedenle, yasa teklifini getiren ar
kadaşlarımızın, özellikle cezanın tabanını tecil sınır
ları içerisinde bırakmasını pek yadırgadık. Hâkimin 
huzurunda, bu işin naklini yapanlar tecil sınırları 
içerisinde kaldığı müddetçe, cüretle ve cesaretle bu 
işi yapmaya devam edeceklerdir kanaatindeyim, 
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Onun için, en az taban cezanın 2 yıl olmasından 
fayda mülahaza ediyorum. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
ÎBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Vecdi Aksakal, buyurun efen

dim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu yasa görüşülürken, herkesi hayat kurtarma 

psikolojik atmosferi içinde mütalaa ettikleri için, 
ceza tayin ederken fevkalade ehven tutulmuş. 

Sayın arkadaşımtn görüşlerine katılıyorum, fazla
sıyla katılacağım. Bu 15 nci maddede sayılan öyle 
suçlar vardır ki; bü kanuna aykırı şekilde organ ve 
doku alan, saklayan, aşılayan ve nakledenlerle bun
ların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına ara
cılık edenler veya bunun komisyonculuğunu yapan
lar, şeklinde, öyle suçlar var ki, vahametleri itiba
riyle birbirleriyle çok büyük farkları olduğu halde, 
bir yıl ceza tayin ediliyor. 

Demin bir konunun tartışması yapıldı; o 4 hekim 
kasten bir hata yapmış iseler, «1 milyon lira aldım, 
bu işi yaptım deseler» ne lazım geleceği tartışılıyor
du; bu madde üzerinde görüşme yapılırken Komisyo
nun görüş beyan edeceği belirtilmişti. «Efendim, eğer 
bunlar o raporları sahte tanzim ederlerse, kasten 
adam öldürme fiili doğmuş olacak.» Bu, kanunda 
belli değildir. Özel kanun olduğu için de, ceza ka
nununa gitmekte sıkıntılar doğacak. Çünkü, burada 
müeyyidesi tayin edilmiştir. 

Şimdi tekrar ediyorum; bu raporu sahte tanzim 
etmek var, bu kanuna aykırı şekilde organ ve doku 
alma var, saklama var, aşılama ve nakletme var, bu
nun alım siatımını yapma var, kcMnisyoinoulüğuou yap
ma var, bu yolla adam öldürme var; hepsine bir se
ne ceza. Benim önerim şu olur: 

Bu maddeyi komisyon geri alıp, buna bir renk 
katsın. Belki taban bir yıl olabilir, ama değişen fiil
ler karşısında, 30 yıla varacak cezayı kapsayacak 
hükümlerin bu maddeye girmesi lazım gelir. Karma
karışık bir maddedir. Bu iş öyle karışır ki, özel kli
nikler doğar; bu organları alıp bir yerde biriktirir
ler, bunun karaborsasını da yaparlar, tıbbın buna 
imkânı vardır, bu yolların tamamı açıktır. Bir sene 
ceza nedir?... Bir hâkimin önüne git, onu da ertele
sin, size bir de aferin çeksin, gidin. Bu haliyle bu 
maddenin kabul edilmemesi lazım gelir. Takdir Yüce 
Heyetindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Konuşmak 

istiyorum. 
BAŞKAN — İki arkadaşımız konuşutlar, öner

geniz okunduktan sonra görüş beyan edersiniz. 
Gruplar adına başkaca söz isteyen sayın üye?... 

Yok. 
SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADİNA CELAL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, 
Sayın Aksakal'a cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — efendim, önerge okunduktan sonra 
cevap verirsiniz. 

Sayın Aksoy, sizin, tümü üzerindeki görüşmeler sı
rasında Komisyonun cevaplandırmasını istediğiniz so
rularınız vardı, önergenizde onu mu belirtiyorsu
nuz? 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Aynı zaman
da bir önerge verdik; bu boş kalan, yani cezalandı
rılması öngörülmeyen fiillerin cezalandırılmasıyla ilgili 
bir önerge verdik. Bu önergeyle «Üç halde fiilin ceza
landırılacağı, bu tasarıya göre ortaya çıkıyor» diyo
ruz. 

BAŞKAN — Siz bunu bir önergeyle getirdiniz; 
Komisyonun buna katılıp katılmaması hususu var. 

Sayın Aksoy'un önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddeye aşağıda fıkranın son fıkra ola

rak eklenmesini öneririz : 

11 nci maddede öngörülen ölüm halinin saptan
masında kasten gerçeklere ve bilime aykırı rapor ve
ren uzmanlar ya da bilerek ölü olmayan yakınından 
14 ncü maddenin birinci fıkrasına göre ölümü gerek
tirecek organ nakline muvafakat eden kişiler kas
ten adam öldürme suçunu işlemiş olurlar. 

Üzerinde nüfuz sahibi olduğu kişiye baskı ya
parak onu serbest rızası dışında organ nakline zor
layan kişiye 15 nci maddedeki cezaların iki katı hük-
molunur. 

İstanbul Erzurum 
Muammer Aksoy Selçuk Erverdi 

Konya Diyarbakır 
Ahmet Çobanoğlu M. İskân Azizoğlu 

Adana 
Hasan Cerit 

Bir başka önerge var, onu da okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasa teklifinin 15 nci madde
sindeki hapis cezasının «2 yıldan 4 yıla kadar ceza-
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landırılmaları gerekir» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Gaziantep Zonguldak 
Celâl Doğan Koksal Toptan 
Zonguldak Adana 

Burhan Karaçelik Hasan Cerit 
Erzurum 

Selçuk Erverdi 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önerge
leri işleme koyuyorum : 

Sayın Celâl Doğan ve arkadaşlarının önergesi : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasa teklifinin 15 nci madde
sindeki hapis cezasının «2 yıldan 4 yıla kadar ceza
landırılmaları gerekir» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Önergenin aleyhinde. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Sayın Komisyon, aykırılık derecesine göre sonradan 

okuttuğum ve şimdi tekrar okuttuğum önergeyi iş
leme koydum. Cezaların iki yıldan dört yıla kadar 
çıkartılmasını, bu ibarenin eklenmesini isteyen öner
geye katılıyor musunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Ka 
tılmıyoruz efendim ve maddede, arkadaşlarımızın 
verdikleri önergelerin tümünü kapsayan hükümler 
var. Bu hususta, müsaade ederseniz Komisyon ola
rak açıklık vermek istiyoruz. 

Burada madde okunduğu takdirde, «Organ ve 
doku alan, saklayan, aşılayan veya nakledenlerle, 
bunların alım ve satımını yapanlar, alım satımına 
aracılık edenler veya bunun, komisyonculuğunu ya
panlar hakkında» deniliyor. Fiil eğer daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla, yani 
eğer bu daha ağır cezayı gerektiren bir fiilse, kap
samı daha genişse, bu, bir yıl üç yıl meselesi değil
dir, genel ceza hükümleri babında gereken ceza ve
rilecektir, o açık bırakılmıştır. Ancak, sadece bu şe
kildeki suçlarda bir yıldan üç yıla kadar verilmiş, 
daha çok kasıtla, suiistimal ederek, maddi çıkar 
sağlayarak yapanlar için, adeta kasten adam öldür
meye kadar gidebilecek bir husususta daha ağır ce
zalar verilebilecektir. 

Bu hususta da ölüm halinin tesbitine ilişkin olarak 
hekimlerin çıkar karşılığında rapor vermeleri hususun
da da Sayın Aksoy zannedersem eklenmesi gerekti
ğini söylediler bu önergelerinde. Eğer böyle bir ra

por verilmişse, bunlar Türk Ceza Kanununun genel 
hükümlerine göre; görevini kötüye kullanma, irti
kâp suçlarıyla cezalandırabilecekleri gibi, eğer ted
birsizlikle bir kişinin ölümüne sebebiyet vermişler-
se, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesine, eğer 
kasten adam öldürmüşlerse, Türk Ceza Kanununun 
448 nci maddesine göre cezalandırılacaklardır. Ayrıca 

1219 ve 6023 sayılı Kanun hükümlerine göre de 
meslekten men cezası hatta diplomanın geri alınma
sı cezası verilebilir. Bu, son anlattığım sadece rapor 
hususundadur. Ancak diğer hususlarda fiil dalha ağır bSr 
cezayı gerektirdiği takdirde bu ceza artırılabilir. Türk 
Ceza Kanununun genel hükümleri babında. Bu se
bepten dolayı reddediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.,. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI „ 

METE TAN (Afyönkaralhisar) — Takdir Yüce Mec-
Mnldir efenid'im. 

BAŞKAN — Meclisin takdirine bırakıyorsunuz, 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Önergemi izah 
etmek için söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Celâl Doğan, öner
genizi izah için. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; gözden kaçırılmaik istenen ve
yahut da kaçırılan bir nokta şu: 

Goi'ek sayın komisyon, gerekse sayın Hükümet 
bizim önergemizle getirmek istediğimiz espriyi anlamış 
ckğillendOr. Biz, «Türk Ceza Kanununda başka bir 
suçu teşkil eden fiiller cezalandırılmasın» demiyoruz. 
Doktor ölüm halinde olmayan bir kişiye kasten rapor 
vermişse, öldürme fiillerimi teşkil elfimlşse cezası ayrı
dır. Organ na'kli söz konusu değil, riakletrnişse Türk 
Ceza Kanununun 456 nci madideisiine girer, yahut da 
456/2'ye, 456/3'e, 456/4'e girer, o ayrı bir konu. Eğer 
ayrı bir rapor vermişse, sahte bir rapor vermişse, ev
rakta sahtekârlık suçu vardır. 

Geltirmıeık istediğimiz şu, cezayı artırırken şunu 
getirtmek istedik: Organ nakli ticareti için yapılan 
fiillerdeki cezayı artırmak istedik biz. Yoksa bu fiil
lerin suç teşkil ettiğini biliyoruz. Getirecekteniz, Tür
kiye'de ileride tıbbın bu gelişmesi karşısında, göz bi
riktirenlere, böbrek biriktirenlere tatlı kâr sağlaya
caksınız ve bunu da tecil sahaisı içerisinde bırakacak
sınız. Buna kimsenin hakkı yok, mesele bu. Yoksa 
biz, «Şu fiil cezalandırılmasın» demiyoruz. Adam 
yûzıbinler alacak, vurgunlar vuracak, kalp nakli için 

' çabalar sarfedeceik, birtakım organları biriktirecek ve 
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satacak, bu fiili de tecil sahası içerisinde bırakacak
sınız. Karaborsacılığı niye önlemii'yiorsumuz? Cezası 
50 lira. Yani ciddi bir tedbir getirmek suç değil ben
ce, bizim getirmek istediğimiz amaç bu. Saygıyla arz 
ederimi efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, şah

sım adına aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, önergemin üzerinde lehte ve
ya aleyhle şahıs adına görüşme imkânı olmaz, yalnız 
önerge sahibi önaıgösini izah eder Sayın Ertuğ, bu 
bakımıdan zatıâlinize söz verme imkânım yok maale
sef. 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, bu kanun teklifi komisyonlarda, görü-
şülünken, bilhassa Adalet Komisyonunda, bu hüküımi 
Komisyonumuzda etraflıca görüşülmüş, düşürülmüş, 
bir bütün içerisinde bu ciezalar teklif edilmiş. Bu ce
zalar,... 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
ne konuşuyor?... 

BAŞKAN — Evet Sayın Erverdi, haklısınız, Ben 
herhangi bir usul hakkımda konuşacak dedim, Sayın 
ıKöylüoğlu, koimisyonlaridaki bir görüşmeyi burada 
izalh eldiyoriar. 

Srvyım Köylüoğlu, tabii ben de arkadaşlar im iz a 
müsamaha etmek gibi bir durumida oluyorum, bu ba
kımdan şey yapmayalım. 

Evet efendim, Sayın Celâl Doğan ve arkadaşlarının 
önergesine Komisyon kaltuîmadı, sayın Hükümet t ak -
idine bıraktı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etrrteyenller... Kabul edilmişidir. 

İkinci önergeyi, Sayın Aksoy ve arkadaşlarının 
önergesini işleme koyuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddeye aşağıdaki fıkranın son fıkra ola

rak eklenmesini öneririz: 
11 nci maddede öngörülen ölüm halinin sapltan-

malsında kasten gerçeklere ve bilime aykırı rapor 
verem uzmanlar ya da bilerek ölü olmayan yakınım
dan 14 ncü maddenin birinci fıkrasına göre ölümü 
gürektiiriecek organ nakline muvafakat eden kişiler 
kasten adam öldürme suçunu işlemiş olurlar. 

Üzerinde nüfus sahibi olduğu kişiye baskı yapa
rak onu ser'beSit rızası dışımda organ nakline zorlayan 
kişiye 15 nci maddedeki cezaların iki katı hükmoılu-
nur, 

İstanbul 
Muammer Alksoy ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ METİN MUSAOĞLU (Mardin) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANİ 

METE TAN (Afyonkarahisar) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın Hükümet 
önergeye katılmıyorlar. • 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi izah edeceksiniz, buyu
runuz. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Köylüoğlu müsaade ederse görüşümü an
latacağım; gerçi pek müsaade etmliıyodar; ama inan
cımızı dile getiriyoruz. Hakikaten paldır küldür bu. 
gibi hükümleri çıkaramayız, çok önemli hükümler 
bunlar. Aslında, bu kadar az arkadaşla bu gibi ha
yati önemdeki kanunların konuşulmasına insan üzü
lüyor, ama içeride bulunan bizler de sanki arkamız
dan aslan kovalıyormuş gibi, «Aman bir an evvel 
çıksın» dersek, yarın büyük vebal altında kalırız. 

Arkadaşlar, benim endişe ettiğim moık'ta şudur: 
Bazı haller, Ceza Hukukunda «Kıyas cari olmaz.» 

prensibinden dolayı cezasız kalabilecektir. Cezasız 
kâliruyorsa bile, hiç olmazsa bu konuşmalara sonuç 
perçinlenmiş olur. Onun için önergeyi verdik. 

İki fıkra takdim ettik. Sayın Başkan, oylanırken 
iki fıkrayı ayrı ayrı oylamak gerekiyor: Hele bir fık
radaki hal, tamamıen yasanın sınırı dışındadır, şüphe 
yok. Aracı olan şahıslar bile (yanü gönül rızasıyla bir 
şahsın organını saltımasımid'a sadece aracılık yapanlar 
dahi) cezalandırılıyor. Bu amaçla aracılık değil de, 
baskı yapan nasıl cezalandırılmaz? Gayet tabii ki ce-
zalandirılır. Am'a öngörülmüş değil yasada... Aracı
lık yapmak değildir ki baskı. 

İZZET AIKÇAL (Rize) — Ceza Kanununda mü
eyyidesi var. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ama han
gisi, hangi madde? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayanım-, siz görü
şünüzü beyan edin efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Belli bir hü
küm olacak, verilecek ceza belli olacak. Üzerinde 
nüfus sahibi olduğu kişiyi, nüfuzunu kötüye kullana-
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rak, baskı yaparak, onu organ nakletmeye razı edi
yor, 19 yaşındaki kızına diyor ki «Hayır, bu evden 
atarım seni.» Dövmesi de şart değil. «Ya bu evden 
atarım, yahut da böbreğini falan kimseye vereceksin; 
bak o bize 1 milyon lira veriyor» diyor. Ve bu du
tum karşısında kızm anası şahadette bulunuyor: «Kı
zım ağlaya ağlaya vermeye mecbur oldu, çünkü ba
bası evden altacağım dedi» Bu sabit olursa, hâkim 
«sabit» dense, «Efendim bunlar nasıl ispat edilir?» de
nemez. O zaman 15 nci maddedeki bütün haller 
için de aynı kuşku söz konusu olur. Orada ki hai
lende bütün doktorlar giriyor. «Organ naklederse, ya
saya aykırı alarak»... Bu kanunsuzluk/ar nasıl ispat 
ed'ildbiüyarsa, onlar nasıl varitse, bu da olabilir. On
ları ispat için ne aranıyorsa, bunda da o aranır. Me
stle, «Olay ispat edildiği zaman ne olacaktır» nok
tasında. İspat edildiği zaman, nüfuzunu kötüye kul
lanan vasi veya veli, bu «aracı» kavramı içerisine gir
meyeceğimden - aracı olmadı o, baskıda bulundu sa
dece - kurtulacaktır. «Oeza gönsün» diyoruz; hatta 
2 miisli. (16 ncı maddedeki, şimdi 15 nci maddede-
kiriin) 2 misli ceza görsün. 

Evet deniletonlir ki, arkadaşlarımız, hukukçular ora
dan bildiriyorlar; diyorlar ki, «Eğer bir sahte evrak 
tanzim etme var ve bunun sonucunda adam ölme 
varsa, adam öldürmenin cezasına çarptırılacaktır.» 
A!ma, sahte evrak denir mi acaba bu rapora? Sahte ev
rak tanzimi suçunun birçok unsurları var. Bunda 
öyle değil. Hekim sadece gerçek dışı, bilim dışı ka
naat beyan ediyor: Gerçek dışı ve bilim dışı oldu
ğunun da yine ispat edildiğini kabul edelim. Orada
ki asistanlar, haltJta sonra bizzat heyete dahil olanlar 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Seçimlerin Temel Hü-
kümferi ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 
Baızı Seçim Kanunlarının Değiştirilmöslne İlişkin Ka
nun teklifi üzerimdeki oylamaya 242 sayın üye katıl-

1. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ve. 14 
arkadaşının, Organ Nakli (Transplantasyon) Yasa 
teklifi ve Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz ile İs
tanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, Böbrek Ban
kası kurulmasına dair kanun teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/658, 
21621) (S. Sayısı : 328) (Devam) 

da açıkça demiş olaJar ki «Efendim, ölme vaziyeti 
filan yoktu ama, çok da kıymetli adamdı, kendisine 
organ nakledilecek kimse. Zalten verenin de ne kadar 
yaşayacağı belli değildi. Onun için böyle yapalım» 
denildiğini kalbul edel'inı. Çoğumuz avukatlık yap
tık, ben de 1952'den beri yaptım, ne alaylara şahit 
olduk. Bunların olabildiğini kasbul edelim. Sahite ev
rak kavramı içeiieine bu fiil girmez; bilime, gerçeğe 
aykırı rapor vermektir bu. Bu hal için dahi özel mad
delerde adam öldürme fiilinin cezası öngörüldü ise 
mesele yok. O zaman dahi, yine bu hükmün konma
sında, ilgili şahıısların (uzmanlaınn) bu maddeleri oku
yarak, «Aman, böyle bir müeyyide ile kaırşılasaeağı-
rnız acıkmış, ona göre hareket edelim» demeleri gi
bi bir yarar vardır. Böyle teyidinde dahi faydası ol
duğumdan dolayı, önerdiğimiz hükmün kaıbul edil-
'mesiyle hiçbir şey kaybeidilmeyecck'tir; ama milyonda 
bir ihtimalle dahi olsa bir şeyler kazanılacak, hayalt-
lar kazanılacaktır. Bu bakımdan önergenin kabul 
c'dilmesini rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın komisyon ve sayın Hükümet önergeye ka

tılmadılar. Sayın Ak soy önergelerini izah eltiler. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge reddedilmiştir. 

Daha önce komisyonca kalbul edilen «1 yıl» iba-
tfösiaıim «2 yıl», «3 yıla kadar olan» ibarenin de «4 
yıla kadar» şeklinde değişikliğiyle beraber 15 nci 
maddeyi oylarıınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul ediillmlişitir. 

•rriış; 226 kaıbul, 4 ret, 4 çekimser oy Verilmiştir. Böy
lece tasarı Meclisimizce kabul edilmiş buılunmakta-
ıd'ır. Hayırlı olsun., 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Dovaan) 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

— 245 — 



M. Meclisi B : 77 

Madde 17. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — M adide üzerinde süz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kaibull etımeyenler... Kalbul edilmiştir, 

Teklifim tümıü üzerinde son olarak lehte ve aleyhte 
2 sayın üyeye söz vereceğim. 

Sayın Erltuğ daha önce lehte söz istediniz; Sayın 
Topuz, zatıâliniz de lehte idi... 

Buyurun Sayın Bntuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; kabul buyurduğunuz yasa Türk tıp 
camiasına büyük bir ralhaltlık getirecektir, bir aşa
ma olacaktır. Bu nedenle sizlere, gerek teklif sahipleri 
milletvekili arkadaşlarıma, gerekse bu kanuna ilgi 
gösterek burada yüksek görüşlerini ifade eden arka-
daşlarıima, bir helkim olarak minnet ve teşekkürlerimi 
'sunuyorum. Bu kanun çıktıktan sonra yüzlerce kişiyle, 
bugün ha'sitanelerde bekleyen, örneğin böbrek fonk
siyonlarını yitirmiş olup böbrek nakli bekleyen kişi
lere, hastalara şifa sunmuş olacaksınız. Bu itibarla 
hem hastalar, hem hekimler, hem de tüm hastaneler 
ve insanlık için çalışan yardımcıları adına sizlere 
şükranlarımı sunuıyorum. 

ıKanunun hayırlı, uğurlu olmasını dıiıliyorum. Te
şekkür! edlerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, (Alkışlar) 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. Tek
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lif Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır, hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

2. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak
kındaki Kanunun 3, 23 ve 28 ne i maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesinle ge
çiyoruz. 2 nci madde de, Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci 
Maidldeleırinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve içişleri Komisyonu raporu var. \ 

Sayın Komisyon?.. Yök. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

Genel Kurulun 10.4.1979 tarihli 76 nci Birleşimin
de alınan karara göre görüşülecek kanun teklifleri
nin görüşmeleri tamamlanmıştır. Genel Kurulun daha 
evvel aldığı karar uyarınca Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması önergelerinle geçmemiz gerekmektedir. 
Ancak, gruplarımız:, bugün teklifler görüşülecek diye 
denetim önergelerinin sözcülerini hazır bulundurma-
diklarını Başkanlığımıza bildirmişlerdir. 

Esasen çalışma süremiz de azalmış bulunmakta
dır. Bu nedenlerle, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıy
la görüşmek için, 12.4.1979 Perşembe günü saait 
15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 18.22 
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu ile Bazı Seçim Kanunlarının Değiştiritınes'ine 
ilişkin Kanun Teklifine Veriîdn Oyların Sonucudur 

(Kabul edilmOştıir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
İsmail Hakkı Öztorun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Sebati Ataman 
Mustafa Başoğlu 
Yaşar Ceyhan 
Kenan Durukan 
Orhan Eren 
H. Semih Eryıldız 
Teomlaını Köprlüliter 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kaibul edenler : 

Reddedenler : 

Çekimserler : 

Geçersiz oylar : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

450 
242 

226 

4 

4 

8 

204 
4 

(Kabul Edenler) 

Cengiz Şenses 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Bay kal 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekın 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
Cemalettin İnkaya 
İrfan Özaydınjı 
Emin Engin Tanrıverdi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Cemal Aktaşı 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 
Özer Yılmaz 

.ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bi'beroğlu 
Ahmet Çimlbek 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ahmet Hamdi Saracar 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Abdüllatif Ensarioğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Nevzat Kösoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Gündüz Ökçün 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Celâl Doğan 
Mehmet Atillâ Ocak 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Er km en 
Alî Köymen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL -
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
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Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çetin 
Tarhan Erdem 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Doğari Onur 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım Özeke 
Recep Özel 
Osmianı Özer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Necdet Uğur 
Numan Uzun 
Celâli Yardımcıı 

ÎZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Ahmet Taner Kışlalı 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

ADANA 
Hasan Cerit 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
M. Kemal Güven 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlham 
Ali Nihat Karol 

KAYSER t 
Kemal Doğan 
M. Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 

KONYA 
Ahmet Çobanoğlu 
Agâh Oktay Güner 
İhsan KaJbadaıyı 
Aydın Menderes 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir AMuım 
Hülseyün Caviit Erdömir 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

MARDÎN 
Fehim Adak 

İlhan Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Lüibfi Doğan 
Mustafa Şenıtürk 

MANİSA 
Erklin Topkaya 
Faik Tünün 
Yahya Uslu 
Hafi Yurtfceven 

MUŞ 
M. Emin Seydagiil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat KıratİDoğtu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Hüseytin Çelik 
Burhan Ecömiş 
H. Avrai Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Bilâl Taranoğlu 

RÎZE 
İzzet Akçal 
Tuncay Maitıamcı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
İ. Etem Ezgü 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Alâettin Şahin 

MALATYA 
Ahmiöt Karaaslam 

SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demiirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELt 
Hüseyin Erkanlt 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Celâl Paydaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Burhan Karaçelik 
Koksal Toptan 

TRABZON 
Rahmi Kumaş 

URFA 
Salih Özcan 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşref oğlu 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELt 
Kenan Akman 
Adem Ali Sarıoğlu 
İhsan Topuz 

(Reddedenler) 

(Çekinserier) 
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(Geçersiz 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Emin Atıf Şohoğlu 

(Oya Katur 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

(Geçersiz Oylar) 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Emin Atıf Şohoğlu 

MANİSA 
Önol Sakar 

SİİRT 
Zeki Celiker 

ADANA 
Cevdet Akçallı 
Mdhmet Can (B.) 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Nedim Tarlıaıı 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüit (B.) 
Mete Tan (B.) 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan AJip (B.) 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Alişan Canpolat 
A. ismet Çanakçı 
Ahmet Hamdıi Çelöbi 
A. Hayri Elçioğlu 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Kemal Kayacan 
Mustafa. Kılıç (B.) 
Erol Saraçoğlu 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selami Gürgüç 

BALIKESİR 
Sadullah Usumi 
Hüsnü Yılmaz 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karaibörklü 

BURSA 
Hasan Esat Işılk 

ÇANAKKALE 
Altan Tuna 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 
Arslan Topçuibaşı 

DENİZLİ 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Eşref Cengiz 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman SaJbrii Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septiioğlu (B.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

nayanlar) 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Musitafa Kemal Çilesiz 
(İ. Ü.)' 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Ali Ak 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
İlhan Biber 
Çağlayan Ege 

ORDU 
Hamdi Mağden 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

Süleyman Arif Emre 
Zeki Eroğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
İlhan Özbay 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz (B.) 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Adil Demir 
Coşkun Karagözoğlu 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Turhan Feyz'ioğlu 
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Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Güzeikılınç 
M. Kuibiiaıy İmer 
Necata Kalaycroğlu 
Hüseyin Kaleli 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Nizaımettin- Çoban 

MALATYA 
Turan Fırat 
A i Kırca 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi (B.) 
Setlin Musaoğlu 
Abdüflkadir Timur ağaoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet BuManlı 
Sami Gökmen 
Zeyyat Mandalinei 

MUŞ 
Kasım Emre 
Burhan Garip Şavlı 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Sadi Sbmuhcuıoğlu 

ORDU 
Temel Ateş 
M'emduh Elkşi (Bşk. V.) 
Ertuğrul Günay 
Kemal Şensoy 
Günay Yalın 

(Açık Ü. 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulütıoğlu (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
t. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 
Orhan Akbulut 

SİVAS 
Em ver Akoiva (B.) 
Ali Gürbüz 
Mahmut Özdemir (B.) 
Mustafa Yılan kıran 

yelikler) 

1 
1 
l 
l 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 

URFA 
M. Saîbri Kılıç 
Ahmet Melik 

UŞAK 
ismail Aydın 
Galip Çetin 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Göıremüaş (Bşk.V.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Ali Fuait Eyüboğlu (Bşk.V.) 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit (Başbakan) 
Avni Gürsoy 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 

Yekûn 

» • - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCt BİRLEŞİM 

1 1 . 4 . 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2. — Meclis Araştırması önergeleri. 
3. — Genel Görüşme önergeleri. 
4. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

X 1. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
da Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin kaldırılması ve buna 5 geçici madde ek
lenmesi; 24 . 5 . 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuri
yet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 tarihli ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırıl
ması hakkında Kanun teklifi. (2/707, 2/717) (S. Sa
yısı : 331) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — 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 
ilişkin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, 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) 

3. — 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) 

4. — 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) 

5. — 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) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'm 
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) 

7. — 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) 

8. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 



10. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

11. — 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) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan 
yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını 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) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının 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) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerindee yasa dışı uygu- J 

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) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu 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 İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekjn 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) 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar Ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nei, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde ba
zı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonul
duğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi 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) 

24. — 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) 

25. — Samsun Milletvekili 1. 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) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya-

I rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy-



la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa • Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu ko
nunda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Balkanının, Ana
dolu Ajansı esıki Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

3L — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşımın; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet MecM İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) 

32. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/54) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) N 

34. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri -uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

35ı — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağü İz
mir Televizyon Müdürlüğünce yapılan satınalmakr-
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet MecM İçtüzüğünün 102 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

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 bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
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 Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/37) 



10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fjskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru 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 Bkmoi'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Balkanından 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 ZeJki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İsitanlbul Milletvekii İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

2Q. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldıaniı'nın, 
DİSK%ı yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş-̂  
bakamdan sözlü soru önergesıi. (6/62) 

21. — İçel Milletvelkiii Süleyman Şiımşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesıi. (6/130ı) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
an, Dünya Bankası Başjkiam Mc. Namara'nıın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
tin, Türkiye Elektromöfcanik Sanayi Anoraktı Şirketine 
ilişkin işletmeler iBakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Güımüşlbane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

26. — Muğla, Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başfoa-. 
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
HÜküîmet üyelerinin dış seyahatlıanna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesıi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iMş-
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. - - Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili 'beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sağlık Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/73) 

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 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletlinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — İzmir Milletvekilli Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerime ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişiklin Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla MlMeirvekıili Ahmet Buldantı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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39. — Hatay Milletvekili Alıi Yılmaz'ın, orta de
receli! okuUiaıidan ^Mâk derslertkıin (kaldırılacağı id-
dialaınna 'ilişiklin M'iMi Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

4Q. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emaıiyeit mensuplarının özel 'koruyucu olarak 
göreviendiriidiğıi iddiasına, ilişkin İçişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adama Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli otkuılardan ahlâk derslerinin (kaldırılacağı 
ididiaiarımıa üdişlkin Milli Eğitim Balkanından sözlü so
su önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların sorn^turmalarırıı yapan görevlilerin 
'hoşta ilere tayin edildliği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlllü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
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-
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakamndan sözlü so
ru önergesL (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 Koçal'ın, 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) 

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 içişleri 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 Bakanından 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 Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, 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 
ilişkin 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 Bakanın
dan 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 Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — Istabul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştirL 



65 — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin içişleri 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) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 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 ilhan 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 içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri 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 Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/113) 

76. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — istanbul 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 içiş
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. — izmir 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. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — istanbul 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. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri 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. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy işleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 , 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — istanbul 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) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — 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) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener BattaPın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe
ref oğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

103. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

10|5. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/127) 

106. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, 
toplu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/184) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'm, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi, (6/185) (*) 

108. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

109. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

110. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

111. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan rözlü 
soru önergesi. (6/139) 

112. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
uluslararası ilişkilerimizle ilgili demeçlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/225) (*) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20Û) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Veedi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih. Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir., 
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120. — tstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — tstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (*) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

129. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

130. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — tstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — tstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi, (6/149) 

134. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

135. — 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) 

136. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

137. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

138. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

139. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

140. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz 
lü soru önergesi. (6/168) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

142. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ts
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/175) 

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

144. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü som önergesi. (6/226) (*) 

145. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
iskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

146. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

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

148. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

(*) İçtü züğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



149. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanımdan sözlü som öner* 
gesi. (6/179) 

150. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Konul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180.) 

151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğtfim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

152. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahiieatindeM turistik (teslislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtıma Baklanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

153. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizmi ve Tanıtma Bakanımın Paris gezisi ile ilgili ba
sımda çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtına Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eslki Bakanı Horst Ehmlke'nlin ziyaretine üş-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

155. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek Mdtiriteranin Ordu Bdediyesince yaymlanrnıasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. {6/190} 

156. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

157. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
LibyaNia çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

158. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinle ilişkin Başbakan ve 
İçişleri iBakanınıdan sözlü soru önergesi. (6/193) 

159. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
mun, cevapsız kalan yazdı sorularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesıi. (6/236) '(*) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan, konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

161. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin içişleri Bakamından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

162. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
(ilişkim MilMi Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/237) •(*) 

163. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Eüstitüsündeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

164. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğjietmenlerinin sorunlarına ilişkin Mü-. 
li Eğitim ©akanımdan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

165. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan 'bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

166. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Tokat -. Zliılle ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
naMierinıe ilişkin Milli Eğiten Bakanından sözlü so* 
ru önergesi. (6/241) (*) 

167. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
şokolam kaçak siftahlara ilişkin içişleri Bakanımıdan söz
lü soru önergesi. (6/242) (*) 

168. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
(Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf özbaş'ım Kahramanmaraş olaylarından sonra ya-ı 
kaianan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

170. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerimde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Mili EğMm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

171. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
'MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Eruerji ve 
Tabii Kaymaklar Bakanımdan sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

172. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik; olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü so-
ıru önergesi. (6/2016) 

173. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin 'bütün illerde uygulan
masına iMşkin (Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

174. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara Korunımaıya Muhtaç Çocuklar Biriüğinin faali
yetlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner-s 
gesi (6/243) (*) 

175. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res« 
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözü soru önergesıi. (6/244) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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176. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
MKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/245) (*) 

177. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7.10.1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın so
nucuna ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

178. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

179. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

180. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

181. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

182. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

183. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

184. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Keçiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/221) 

185. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

186. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

187. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
istanbul Kültür Sarayı'nın bazı özel tiyatrolara tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

188. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 

189. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Uşak Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/230) 

190. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

191. - - Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğretmenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/247) 

192. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

193. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

194. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/250) 

195. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ve 14 

arkadaşınm, Organ Nakli (Trarisplaaltafsyorı) Yasa Tek
lifli ve Kocaeli Mıilîeltvekiilli ibrahim Topuz Me istan
bul Millelüvelkili Nilüfer Gürsoy'un, Böbrek Bankası 
Kurulmasına Daür Kanun Teklifi ve Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal işler komisyonları raporları. (2/658, 2/621) 
(S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 26. 3 . 1979) 

2. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak
kındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Ko
misyonu Raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma 
tarihi : 3 .1 .1979) 

3. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına daiı Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 .9 . 1978) 

X 4. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu 
Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31.5.1978) 

5. — İsparta ili Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 .1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/86) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14,2,1978) 



6. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21' 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi : 14 .2 . 1978) 

7. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2. 1978) 

8. — 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 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı : 15) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 .1978) 

9. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şakibe'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) 

10. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, 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) 

11. — 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. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 .1978) 

12. — 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) 
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13. — 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. Meclisi 
S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

14. — 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
nun 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) 

15. — 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) 

16. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragtp 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 : 28 . 2 . 1978) 

17. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
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nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 . 1978) 

21. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 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) 

22. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 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 : 
5f6; 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) 

23. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
çe 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) 

24. — Milli Savunma eski Bakanı tlhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/1*66) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 .1978) 

25. — 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 Ka

nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4.1978) 

26. — 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. Meclisi : 2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Mec
lisi S. Sayışı : 6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
767) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

27. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Ankan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Teklifi ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

28. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul 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. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 .4 . 1978) 

29. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) nu
maralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sayısı : 
97) (Dağıtma tarihi : 10 .5 . 1978) 

30. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1978) 

31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi 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) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18 .5 . 1978) 



33. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

34. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met 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 . 1978) 

35. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 .6 .1978) 

36. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14.6.1978) 

37. — 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) 

38. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 6 . 1978) 

39. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

41. — 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) 

42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 
Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 

hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1978) 

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19.6 .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, ay
nı 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 : 22 . 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'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
2 0 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S. 
Sayısı : 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 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : T39) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 
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51. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun Tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konu
da teklifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Em
re ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Dev
let Arşiv Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayı
sı : 144) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

52. — 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) 

53. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

54. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

55. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

X 56. — Jandarma Genel Komutanlığını 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) 

57. — 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 TCK'nun 450/4-10 
maddçşi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 58. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
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 59. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür
lüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (2/40)1) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

60. — 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) 

6i. — 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) 

62. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10ı.l.l979) 

63. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversitesi Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile 
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Flitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Seı^tosu : 
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Se
natosu S, Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

64. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1979) 
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65. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı ispirto ve îsportolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı 276) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1979) 

X 66. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 
Nisan 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1979) 

X 67. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz ithal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6,2.1979) 

X 68. — Göçmen işçinin Hukuki Statüsüne İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. 
Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979) 

X 69. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 

Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
izzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşımn, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 

2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

70. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 -nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

71. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

72. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 1721 
sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakkın
daki Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/676) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 

73. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Maddesine 
Bir Fıkra, Bu Kanunu Geçici Bir Madde Eklenmesi
ne ve 120 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/692) 
(S. Sayısı : 287) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 

74. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
7 . 1 . 1932 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı Ka
nunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayıcı Ka
nunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 ncı Madde
sinin Birinci FıkFasına Bir (c) Bendi Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/675) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 

75. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Madde
lerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine iki Fık-
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ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/677) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1979) 

X 76. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 
1/627) (M. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 27.2.1979) 

77. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine tlişkin Yasa Tasarısı ve izmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 Arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen 
Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sa
yısı : 324) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

78. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2 
Arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşının; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları 

raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

79. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un 618 
saydı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğinilmesi ve Geçidi Maidde Eklenmes/ine îlişkîn 
Kamun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, İmar, ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/528) 
(S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

80. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/246) (S. 
Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 22•. 3 . 1979) 

81. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 
29 . 3 .1979) 

82. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 3 arka
daşının, Bolu İlinin Mengen Kazasının Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Kâzım oğlu Fatma'dan doğma 
1939 doğumlu Dilaver Göçmen'in cezasının affı hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/718) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma Tarihi : 9.4.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

*•— 



Donem : 5 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 328 

C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ve 14 Arkadaşının, Organ 
Nakli (Transplantasyon) Yasa Teklifi ve Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz ile İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, Böb
rek Bankası Kurulmasma Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları. (2/658, 2/621) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6979 - 17170 

21 . 12 . 1978 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ile Ordu MiöetveMH Hilâl Taranoğlu ve 13 arkadaşımın, 
Organ nakli (Transplantasyonu) Yatsa Teklifli ve gerek çesü 'ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasına rCca ederim. 
Saygılarunlıa. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 
Başkanıveklili 

Cengizhan Yorulmaz 

Cumhuriyet Senatosu Raşkantağuna 

Organ, nakli (Transplantasyonu) Kamum telifinim yasalaşması tipin gereken işlemin yapıtaasımı saygı ile arz 
ederlilm;. 

Rıizıe Senatörü 
Talât Doğan 

Ordu Milletvekili 
Bilâl Taranoğlu 

Kars Milletvekili 
Dr. Hidayet Çelebi 

Tokat Senatörü 
Cevdet Aykan 

İsparta Senatörü 
Mustafa Gülcügil 

Nevşehir Senatörü 
Ragıp Üner 

Ankara Senatörü 
Ergün Ertem 

İçel Milletvekili 
Nâzım Baş' 

Adıyaman Milletvekili 
Dr. Kemal Tabak 

Denizli Senatörü 
Dr. Baha Akşi\t 

Eskişehir Milletvekili 
Yusuf Cemal Özkan 

Elazığ Milletvekili 
Dr. Celâl Ertuğ 

Tokat Milletvekili 
Sermet Durmuşoğlu 

Afyon Senatörü 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola 
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GENEL GEREKÇE 

334 sayılı TC Anayasasının «Sağlık Hakkı» başlıklı 49 ncu maddesinde, herkesin beden ve ruh sağlığı için
de yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlama görevi Devlete verilmiş bulunmaktadır. 

Bugün için ülkemizde sürdürülen koruyucu sağlık hizmeti ve tedavi edici sağlık hizmeti yanında, çağdaş tıp 
biliminde de gerçekten pek etkin ve verimli bir düzeye ulaşılmıştır. Yıllar önce düşünülmesi bile olanak dışı 
bulunan bir çok varsayımlar, bugün birer realite haline gelmiştir. Bu süreçte tıp bilimi insan sağlığını ve ya
şamını koruma ve devam ettirme yönünde önemli aşamalara ulaşmıştır. 

Belirlenen aşamanın sonucu, bilindiği gibi çağdaş tıp biliminde «Transplantasyon»: sözcüğü ile ifade edi
len organ nakli işlemi, büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde transplantasyon işleminin 
boyutu başarıya ulaşmış ve bu işlemin gelişme temposu hızlandırılmıştır. 

însan vücudunda çeşitli hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak duruma gelmiş bazı vücut kısımlarının ye
rine yapay parçaların (kol, bacak, damar, kalp kapaklan ve eklemler gibi) konması olanağı var ise de, haya
ti önem taşıyan bazı organ ya da organ parçalarının (göz, kalp, karaciğer, böbrek, akciğer, pankreas gibi) 
görevlerini sürekli olarak yapabilecek yapay organların yapılması halen mümkün bulunmamakta ve bu yolda 
başarı ihtimalini verebilecek deneysel biçimde akademik ve klinik çalışmalara henüz rastlanılmamaktadır. 

Akademik ve klinik çalışmaları içeriliğinde bugüne dek gerçekleştirilen transplantasyonun büyük bir bölü
münü kalp, böbrek, göz, sindirim organları, kemik, damar, sinir, kıkırdak, ilik, adale ucu ve deri naklinin oluş
turduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bugün bile söz konusu organların hepsinin değiştirilmesi gelişmiş bir biçim
de mümkün olamamakta, fakat bunlar arasında tatmin edici bir düzeye ulaşanlar bulunmaktadır. Özellikle 
böbrek, göz nakli gibi. 

Transplantasyonun gerektirdiği klinik ve bu yolda yetişmiş sağlık ekibi gereksinimi yanında, gösterdiği en 
önemli güçlük, yeni organın aşılandığı vücudun bu organı antijin gibi kabul edip, ona karşı antikorlar oluş
turmasıdır. Başkaca deyişle, organın aşılandığı vücudun bunu kabul edip etmemesidir. Bu nedenle, transplan
tasyonun gerçekleştirilmesinden önce verici ile nakil yapılacak kişi arasında doku uyumunun saptanması zo
runludur. Bu uyum sağlanmayan transplantasyonlarda başarı olasılığı yoktur. Doku uyumu ise genel olarak 
kalıtım yolu ile geçtiğinden, organ nakillerinde daha çok başarı, akrabalık ilişkisi bulunan kişiler arasında ger
çekleşmektedir. Bununla beraber her zaman hastanın akrabaları arasından organını vermek isteyen bulunma
yabilir, 

Transplantasyonun tıbbi (Medic'al) gelişim gereksinimi, akademik ve klinik çalışmalarına büyük ölçüde hız 
vermişse de, bu gelişimi engelleyen en büyük faktörlerin başında, ortaya çıkan hukuksal sorunların giderilme-
miş olması gelmektedir. Bu yönde gelişmiş ülkeler çıkardıkları yasalar ile hukuksal sorunlarını gidermişler 
ve çağın insan sağlık ve yaşamında büyük yeri olan organ naklinde önemli derecede ilmi ve teknik başarı dü
zeyine ulaşmışlardır. 

Yürürlükte olan yasalarımızda (Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Tababet ve Şuabatın Tarzı icrası Kanunu, Huhusi Hastaneler Kanunu gibi) 
transplantasyonun hukuksal sorunlarını giderici hükümlerin yer almamış olması, ülkemizde organ nakli işle
minin akademik ve klinik çalışmalarına olanak vermemektedir. Şimdiye dek yapılan bazı organ nakillerinde, 
transplantasyonu gerçekleştirmiş bulunan sağlık ekibi, cezai sorumluluk yönünden TCK'nun 456, 457, 467, 491, 
178/2, 240 ve 251 nci maddeleri içeriliğinde takibata maruz kalmışlardır. Ancak, Türk Yargıtayı tıbbın in
san sağlığı ve yaşamı yönünden çağdaş gelişimine çalışan doktorları cezalandırmayı düşünmemiş ve mahkûm 
mıyet kararları vermemiştir. 

Öte yandan transplantasyonun İslam Dini kurallarına ters düştüğü akla gelebilirse de, dinimiz kurallarının 
da organ nakline olanak verdiği anlaşılmaktadır. Nitekim, bir yaralıya ve hastaya tedavi maksadıyla başka 
birinin- kanını vermesinde veya bir körü gördürmek için ölü bir insanın gözünden bir kısmını alıp ona tak
makta dinen bir sakınca bulunup bulunmadığı hakkındaki Diyanet işleri istişare Kurulunun 20 . 1 . 1960 gün
lü kararında; 
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1. Ayeti Kuran'iyenin delaletlerinden de anlaşılacağı üzere tsiâmiyette, hayati beşerin muhafazası zarureti 
ile haram şeylerin zaruri miktarda yenilmesi, içilmesi caiz olduğundan bir hastanın veya yaralının tedavisi 
kanlı canlı kimselerden alınıp verilecek kana tevakkuf ettiği takdirde bunu yapmakta bir mahzur bulunma
dığı, 

2. Bir körün görmesi, ölmüş bir insanın vasiyeti üzerine gözlerinin alınıp takılacak bir kısma tevakkuf 
ettiği takdirde bunu yapmakta da, - İslâm fakihlerinden bazılarının ölmüş bir insanın kemiklerinden bir kısmı
nın o kemiğe muhtaç diri bir insana eklenebileceği hakkındaki içtihatlarına binaen -• bir mahzur görülmediği 
açıklanmıştır. 

Tüm bu açıklamalardan kesin olarak ortaya çıkan gerçek, transplantasyonun ülkemizde gelişim gereksinimi
ni sağlayıcı hukuk düzenlemesini Parlamentomuzun artık gerçekleştirmesinin zorunlu bir hale gelmiş olması
dır. 

Böylece Devletimiz de, Anayasa ile yüklendiği sağlık görevini daha ileri ve gelişmiş boyutları içeriliğinde 
yerine getirebilecektir. 

Transplantasyon konusunda ise hukukumuzda duyulan boşluğun giderilebilmesi için çözümlenmesi gere
ken konular yasada, aşağıdaki gerekçe ile düzenlenmiştir. 

öncelikle bu konu ceza sorumluluğunu gerektiren haller ve ceza sorumluluğunu gerektirmeyen haller biçi
minde mütalaa edilmiş ve yasa teklifinde maddeler bu amaca dönük olarak düzenlenmiştir. 

Buna göre; 
1. Rızasıyla da olsa bir insanın, yaşaması, kesinlikle varlığına bağlı olan tek organlarından birini almak, 
2< Bir insanın organlarından herhangi birini, hatta vücudundan bir parçayı rızası dışında almak, 

(Ancak, transplantasyonda rıza konusu tıbbi - Medical) nedenlerle özellik. * göstermekte ve rızamn alın
ması ya da saptanması hususunun işlerlik sağlayan esaslara bağlanması gerekmektedir. Zira, transplantasyon 
sağlıklı ve yaşamını sürdüren bir kişiden organ alınmak suretiyle gerçekleştirilebileceği gibi, ölü (Kadavra) ve
ya bitkisel yaşam sürdürenden de gerçekleştirilmektedir. Ancak, 'işlemin ölüm olayının hemen akabinde ya
pılmasının medical zorunluluğu vardır. Aksi halde nakledilen organın fonksiyon ifa etmesi söz konusu ola
maz.) 

3. Bitkisel yaşam sürdürenlerin vücudunda sayısı tek olan ve yaşamını sağlayan organlarından birini - il
gililerin rızası olsun ya da olmasın - almak, 

4. Bitkisel yaşam içinde olanların vücudunda sayısı çift olan organlarından birini, bakmakla yükümlü ya
kınlarının veli ya da varsa vasisinin rızası dışında olmak, 

5. Transplantasyonda gerekli organlann temininin bir ticari iş ya da komisyonculuk haline getirmemek, 

6. Tıp ilminin gelişmesinin sağladığı bebek naklini, yasamn amacı dışında kaldığı da gözetilerek kapsam 
dışında bırakmak. 

Gibi konuları, insancıl ve ahlaki düşünceler ile bir yaşam kurtarmak inancıyla da olsa yasaklamak ve 
cezai müeyyidelere bağlamak zorunluluğu görülmüştür. 

Diğer taraftan ise, 
1. însan vücudundaki çift organlardan (Böbrek, akciğer, göz ve burun gibi...) birini rızası ile almak ve 

rızayı belirli esaslara bağlamak, 
2. Bitkisel yaşam içinde olanların yine çift organlarından birini ilgililerin (Varsa veli ya da vasisinin) rı

zasını almak, 
3S Cesedin (Kadavranın) tek organlarından gerekse çift organlarından birini (Vasiyet üzerine, ya da ilgili

lerin rızası içinde ve gerekirse hatta rızaları bulunmadan almak, 
4. Bu hallerde bir kişiyi yaşama kavuşturmak amacıyla ve medical zorunluluk nedeniyle yapılacak tranps-

lastasyonun yürürlükteki mevzuatımız açısından suç sayılmadığını belirlemek. 

5. Canlı ve sağlıklı bir kişiden alınacak organın gerektiğinde rıza yanında, bir ivaz karşılığında hasta
ya nakline yasal olanak verilmek, 

6. Transplantasyonun ilmi, teknik ve denetim yönlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına vermek, bu 
hususları düzenleyecek bir yönetmeliğin çıkarılmasını ağlamak, 
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' Konuları transplantasyonun gerçekleşmesi ve geliştirilmesi realitesi ve zorunluluğu karşısında, yasanın dü
zenlenmesinde dikkate alınmıştır. 

Yukarıda yer alan hukuksal sorunların, yasa teklifimizin parlamentomuzdan geçerek yasalaşması halin
de, Devletimizin sağlık görevi ile akademik ve klinik düzeyinde tıp bilimimiz çağdaş gelişim- düzeyine erişe
cek ve bu yolda Yasama Organımız kendisine düşen görevini de yerine getirmiş olacaktır. 

30 . 6 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de kronik böbrek hastalarını kaçınılmaz sondan kurtarmak ve hayata kavuşturmak amacı ile 
Böbrek Bankası Kurulmasına Dair Kanun teklifimiz eklice iki suret halinde sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

Kocaeli Milletvekili İstanbul Milletvekili 
İbrahim Topuz Nilüfer Gürsoy 

G E R E K Ç E 

A) 20 nci asır insan sağlığının korunmasında, insan ömrünün sağlıklı bir şekilde tutulmasında tıbbın 
en üst düzeye ulaştığı bir devirdir, 

Bu devirde dünyanın birçok memleketlerinde insandan insana organ nakli yapılarak sakatlar normale, ka
çınılmaz sonu bekleyenler ise hayata kavuşturulmaktadır. 

Türkiye'de halen kronik böbrek hastalığına yakalanarak kaçınılmaz sonu bekleyen her yıl onbin civarında 
hasta bulunmaktadır. 

B) Yakın tarihlere kadar herhangi bir tedavi yapılamaz düşüncesi ile terk edilen kronik böbrek hastalan 
için, dializ ve böbrek transplantasyonunun uygulamaya konmasıyla yeni ufuklar açılmıştır. Bugün bilinen ger
çek odur ki: Kronik böbrek hastalığının tedavisi ancak bu iki yöntemle yapılabilmektedir. 

I - DİALİZ : 
a) Peritonal Dializ : 
Bu metotta karın içi özel dializ sıvısı ile yıkanır. Periton dializinin etkin olabilmesi için 48 - 72 saat süre 

ile uygulaması gerekmektedir. Daha fazla uygulamalar «Peritonit» denilen ölümcül bir hastalık meydana geti
receğinden kronik böbrek hastalığının tedavisi için uzun vadeli bir yöntem değildir. 

Bazı özel kateterlerle daha uzun süre Peritoneal dializ yapmak mümkün ise de yine bunlarda da karın 
içinin iltihaplanması büyük bir sorun teşkil eder. 

b) Hemodializ : 
Böbrek transplantasyonu yanında kronik böbrek hastalığının tedavisinde en etkin tedavi yöntemidir. He

modializ ancak özel olarak kurulmuş merkezlerde yapılır. Hastalar bazı yapılan ameliyatlarla hemodializ 
için hazırlanır. Bir hastanın hayatını devam ettirebilmesi için en az haftada iki defa hemodializ uygulamak 
gerekmektedir. 

Kuruluş masrafları yanında bir defalık hemodializ uygulaması hastaya 3 500 lira, bu yılda yalnız hemo
dializ için 336 OOCI liraya ulaşmaktadır. Bu yüksek maü külfet yanında hemodializ olan hastaların uygulama
lar arasında gereken gıda rejimi ve ilaçların kullanılmaları da belirli sorunlar meydana getirmektedir. Bununla 
beraber bugün için ba$ka tedavi imkânı olmayan yani böbrek transplantasyonu için uygun donör bulunama
yan hastalarda vazgeçilmez bir tedavi yöntemidir. 
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II - BÖBREK TRANSPLANTASYONU : 
Böbrek transplantasyonu, bir kimsenin veya bir ölünün böbreklerinden birinin bir hastaya nakled'ilmesidir. 
Birçok yönleriyle komplike olan yöntem 1954 yılından beri ve oldukça yaygın olarak 1962'den bu yana 

uygulanmaktadır. 
Hacettepe Hastanelerinde 3 Kasım 1975'ten beri bu işlem yapılagelmektedir. Bugüne kadar yüze yakın has« 

taya ana, baba, kardeş ve çocuklarından alınan böbrekler takılmıştır. 
Hastalara takılan böbreklerin iki kaynağı bulunmaktadır. 
1. Canlı donör dediğimiz hastaların ana, baba, kardeşlerinden alınan ve hastaların dokularına uygunluk 

gösteren böbrekler. Bu şekilde yapılan transplantasyona Akrabalararası transplantasyon denir. 

2. Ölüden (Kadavradan) alınan böbrekler. Buna da Kadavra transplantasyonu denir. 
Akrabalar arasında yapılan böbrek transplantasyonundan takılan böbreğin iki yıllık çalışma oranı yüzde 

yetmişin üzerinde olmasına karşın ölüden alınan böbreklerle yapılan transplantasyonda bu oran yüzde kırk 
ilâ elli arasındadır. Fakat akrabalar arasında yapılan transplantasyonun bazı sakıncaları halen mevcuttur. 

a) Hastanın akrabalarından böbrek vermek isteyen bulunmayabilir. îster isteyerek, ister birçok baskıdan 
sonra böbreğini veren donörlerde büyük stresler ve depresyonlar meydana gelebilmektedir. 

b) Canlı donörü mevcut olan vakalarda bazan doku uyuşmazlıkları sebebiyle böbrek transplantasyonu 
mümkün olamamaktadır. 

c) Takılan böbrek herhangi bir şekilde rezeksiyona uğrarsa diğer bir ifade ile reddedilirse hastanın hemo-
dializden başka bir şansı kalmamaktadır. Bunun içindir ki dünyanın birçok ülkelerinde (İngiltere, Almanya, 
İsveç, Belçika, İsrail, Amerika ve diğerleri) çoğunlukla ölülerden alınan böbrekler kullanılmaktadır. Avrupa 
ülkelerinde 31 . 12 . 1976'ya kadar uygulanan 14 614 böbrek transplantasyonunun 12 251 tanesi yani yüzde 
83,3'ü ölülerden alınan böbreklerle gerçekleştirilmiştir. Sadece 1 900 tanesi yani yüzde onyedisi akrabalardan 
alınan böbreklerle gerçekleştirilmiştir. 

Kadavra Transplantasyonunun yararları şöylece sıralanabilir. 
a) Ölü donörlerde akrabalık aranmamakta, yalnız kan grubu ve doku eşlendirilmesi yapılmaktadır. 
b) Akrabası olmayan veya doku uyuşmazlığı olan hastalarda kadavra transplantasyonundan yararlan

maktadır. 
c) Bir hastaya birkaç kere böbrek takılabilmektedir. Bugün literatür kaynaklarından dördüncü ve beşin

ci defa kadavradan böbrek nakli yapılan hastalara sık rastlanmaktadır. 
d) Ayrıca bir kadavra iki hastaya donörlük yapmaktadır. 
Ülkemizde yukarıda da arz edildiği cihetle kadavra transplantasyonuna hazır büyük bir hasta kitlesi bu

lunmaktadır. 
Özellikle hemodializ ünitelerinin az, olanakların kısıntılı ve uygulamanın pahalı olduğu gözönüne alınırsa 

kadavra transplantasyonuna, duyulan ihtiyaç daha iyi değerlendirilebilir. 

Kadavra transplantasyonu için : Ölen bir insanda böbreği ölüm anında veya ölümden çok kısa bir süre 
sonra almak gerekmektedir. 

Ölüm anı kavramı bu yönüyle bütün ülkelerde yıllardan beri tartışılmış «ölüm anında» esas unsurları bu
gün saptanmıştır. 

Ölüm anını simgeleyen başlıca iki unsur vardır. 
1. Beyin dokusunun ölümü, 
2. Solunumun durması, 

Beyin dokusunun öldüğünü gösterecek en, kesin kriter beyin eyektroensefalografisinde (EEG) beyin dalga
larının düzleşmesi halidir. Böylece bir hasta beyin dokusunun hayata dönme olanağı kalmadığı kesinlikle an
laşılır. Solunum sistemi dışarıya açık bir sistem olduğu için bazı mekanik araçlarla işler halde tutulabilir. Has
tanın kendisi soluyamıyor ise bu araçlar kullanılır. Eğer yukarıda bahsettiğimiz beyin dokusunun ölümü 
meydana gelmiş ise hastanın tekrar kendi kendine nefes alma fonksiyonu geri dönmeZi Mekanik araç hastadan 
çıkarıldığı zaman solunum durur. 
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Eğer hastanın kalbi o ana kadar kendiliğinden çalışıyorsa aracın hastadan ayrılmasından 2 - 3 dakika 
sonra durur. Ölüm işte bu andır. O halde şurası açıklıkla ve bütün vicdani endişelerden arınmış olarak söy
lenebilir ki eğer hastanın (EEG) bulguları düz bir çizgi halinde ise ve mekanik araçlar kullanılmadığı zaman 
solunum olanak dışı ise bu hasta ölü demektir. 

Kanımız ve vicdani inancımız odur ki bu ölü vücudun organları diğer bir hasta insanı hayata kavuşturma
sı bakımından kullanılmalıdır,. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Anagerekçede izah edilen nedenlerle kaçınılmaz sona ölüme giden kronik böbrek hastalarını hayata 
döndürme ve sağlıklı yaşama olanağına kavuşturma amacı ile kurulmuştur. 

2. Böbrek bankasının varlığı ancak bu koşullara bağlı olduğundan. 
3. Medeni Kanunun varislere tanımış bir hak olduğundan bu madde getirilmiştir. 
4. Böbrek naklinin en iyi şartlarla ve yanlış yorumlara ve uygulamalara meydan vermeyecek şekilde ger

çekleştirilmesini sağlamak maksadı ile madde konmuştur. 
5. Yürütme madde olduğundan, 
6. Yürürlük madde olduğundan. 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM TOPUZ VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NİLÜFER GÜRSOY'UN 
TEKLİFİ 

Böbrek Bankası Kurulmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye'de kronik böbrek hastalarını hayata kavuşturmak amacı ile bir böbrek bankası 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Böbrek Bankası varlığını sağlıklı kişilerin hayatta iken böbreklerini bankaya bağışlamaları 
veya varislerin kişinin ölümünden sonra yapacağı bağışlarla sürdürecektin 

MADDE 3. — Bankaya sağlığında bağışta bulunan kişinin ölümü halinde varislerinin böbrek konusunda
ki veraset hakları kaldırılmıştır, 

MADDE 4. — Kadavradan böbrek nakli ile ilgili bir yönetmelik üç ay içinde Sağlık Bakanlığının koor
dinatörlüğünde Türkiye'de mevcut bütün tıp fakülteleri yetkililerinin iştiraki ile hazırlanacaktır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. 

fr 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Mîllet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/658 20.2.1979 
Karar No. : 88 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ve 14 arkadaşının, Organ Nalkli (Transplantasyon) Yasa Tek
lifi, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları üle sağlık kuruluşları temsilcilerinin katılmasıyla İncelenip 
görüşüldü, 

Tıp ilminde meydana gelen gelişmeler sonucu organ nakli işlemi büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Bir şahsı 
yaşatmak veya sağlığına kavuşturmak amacıyla organ nakli yapılmasım ve ülkemizde bu konuda herhangi bir 
kanun bulunmaması nedeniyle yasal bir düzenlemeye gidilmesini sağlayacak teklif Komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

Organ nakli konusunda ilk defa yasal bir düzenlemeye gidilmesi ve konunun çok yönlülüğü dolayısıyla de
taylı bir inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla teklif önce 3 kişiden oluşan bir altkomisyona havale edil
miştir. 

Alitkomisyon; üniversitelerin Tıp Fakültelerinin, sağlık kuruluşlarının, Türkiye Barolar Birliğinin ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının organ nakli konusunda yazılı görüşlerini istemiş ve gelen cevaplara göre yeni ilkeler sapta
mıştır. 

Komisyonumuz, aitkomisyonca saptanan ilkelerle teklifteki İlkeleri birleştirmek suretiyle yeni bir metin ha
zırlamıştır. 

Metin başlığı, daha geniş bir uygulama alam sağlamak amacıyla «Organ ve Doku Alınması, Aşılanması 
ve Nakli Hakkında Kanun Teklifi» sekinde düzenlenmiştir. 

1. 1 nci madde ile Yasanın amacı beliritifaüştir. Kanun sadece tedavi amacına yönelik organ ve doku 
nakillerini değil, 'teşhis ve bilimsel amaçlı organ ve doku alınması, aşılanması konularını da amaçlamaktadır. 

2. 2 nci madde, yasa kapsamım düzenlemektedir. Bu maddede insani kökenli organ ve doku deyimleri
nin bilimsel tanımları yapılmaktadır. Tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde bir çok sağlık kurumlarında yay
gın bir şekilde gerçekleştirilmekte olan otogrefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüz-
yonlarının, bu yasa kapsamı dışında tutulması, uygulamada güçlükler ve sakıncalar yaratmamasr bakımından 
uygun görülmüştür. 

3. Organ ve doku alınması ve verilmesi işlemleri ı'in insancıl amaçlarla yapılması gerekir. Bunların tica
ret konusu haline getirilmesi toplumda büyük huzursuzluklar yaratacağı gibi, ahlaki değerleri de zedeleyecektir. 

Bu nedenlerle 3 ncü maddede, maddi veya başka çıkar karşılığı organ ve doku alınması ve verilmesi 
yasaklanarak, organ ve doku alınması ve verilmesinin karşılıksız olması hususu, temel bir ilke olarak kabul 
edilmiştir. 

4. Amaç, insan yaşamına ve dolayısıyla insanlığa hizmet olduğuna göre, böylesine kutsal bir hizmete 
konu teşkil edecek olan insan organlarının ve dokularının herhangi bir eşya gibi reklamının yapılması, top
lum Vicdanında derin yaralar açabilecektir. 

Bu nedenlerden ötürü 4 ncü maddede, organ ve doku alınması, aşılanması ve nakline ilişkin reklamlarının 
yapılması yasaklanmıştır. 

5. Sorun iki yönden ele alınmıştır. Yaşayan kimselerden organ ve doku alınması, ölülerden organ ve 
doku alınması. 

Yaşayan bir kişiden organ ve doku alınması, bunların alınacağı kişilerin belli bir gelişme çağına ulaş
mış ve yapacağı işin iyi veya kötü olup olmadığını ayırdedecek yetenekte olması, tıbbi ve hukuki birer 
zorunluluk olarak düşünülmüştür. Bu nedenle de, 5 nci maddeye organ ve doku alınacak kişilerin 18 yaşını 
doldurmuş ve mümeyyiz olmaları koşulu gettuiimiştdr. 

6. Bir kişiden rızası dışında organ veya doku alınması, Anayasada güvence altına alınmış bulunan yaşam, 
sağlık ve kişilik haklarına açık bir saldırı teşkil eder. 
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Organ ve doku alınmasına bir kişiyi zorlamak, ya da onu bu konuda tesir altına almak, ahlaki kurallarla 
da bağdaşmaz. 

Bu nedenlerden dolayı, vericinin organ ve dokusunun alınmasına önceden muvaffakat etmesi, bu muvaf-
fakaitin açık, bilinçli ve tesirden uzak olaralk verilmesi hususları, insancıl düşüncelerle 6 ncı maddede kurala 
bağlanmıştır. 

7. 7 nci maddede de, organ ve doku alacak hekimlere, insani, ahlaki, sosyal ve aileyi düşüncelerle, bir
takım yükümlülükler getirilmiştir. Esasen bu yükümlülükler, hekimlerin deontoloji kurallarınla göre yerine ge
tirmekte oldukları yükümlülüklerin başlıcalarının yasa metninde tekrar edilmesinden başka bir şey değildir. 

8. Organ ve doku alınmasının asıl amacı, yaşam ve sağlığı tehlikede olan kişileri yaşam ve sağlıklarına ka
vuşturmaktır. B'ir kişiyi yaşam ve sağlığına kavuştururken bir başika ikisinin yaşam ve sağlığını sona erdirmek 
kuşkusuz düşünülecek bir husus değildir. 

Bu düşüncelerle, vericinin yaşamını kesinlikle sona erdirecek ya da tehlikeye koyacak olan organ ve do
kularının alınmasına olanak tanınmamıştır. 

Teklifin 4 ncü maddesindeki, «yaşaması varlığına bağlı olan tek organ» tanımı yeterli görülmemiştir. 
Çift de olsa, bir kişiden bu organlardan birisinin alınması, kişinin yaşamını sona erdirebileceği gibi bazı do
kuların belli bir oranın üstünde alınması da, o kişinin yaşamını sona erdirebilir. 

Bu nedenlerle, vericiyi koruyucu biçimde 8 nöi maddenin düzenlenmesinin yerinde olacağı sonucuna va
rılmıştır. 

9. Tıp alanındaki uygulama, organ naklinin, yakın kan hısımları arasında gerçekleştirilmesinin, başarı 
şansını yükselttiğini kanıtlamıştır. Ancak, ikan hısımları dışında da organ nakillerinin başarılı sonuçlara ulaş
ması mümkün olabilir. Bu nedenle kendisini yenileyemeyen organ ve dokuların kural olarak 3 ncü dereceye ka
dar kan hısımları arasımda gerçekleştirilmesi kabul edilmiş, ancak basan şansının çok yüksek olduğunun tıbben 
Saptandığı durumlarda da, kendisini yenileyemeyen organ ve dokuların, kan hısımları dışındaki kişiler arasında 
da gerçekleştirilmesine olanak tanımak suretiyle, yasanın uygulama alanı, bilimin gelişimine açık tutulmuştur. 

10. 10 ncu maddeye konulan kurallarla, organ ve doku alınması, aşılanması ve nakli işlemlerine girişme
den önce, alıcı ve vericinin yaşam ve sağlığımı tehlikeye sokacak hususların asgari düzeye indirilmesini sağla
mak için, bazı tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması zorunluluğunun getirilmesi, insan sağlığına verilen değer 
ve önemin bir sonucudur. 

11. Organ ve doku alınması, aşılanması ve nakli işlemleri, insan yaşamım tehlikeye sokabilecek nitelikte-
kii işlemlerdendir. Böylesine önemli İşlemlerin yapılması, kuşkusuz bu işlemleri yapabilecek nitelik ve düzeydeki 
personel, araç ve gereçlere sahip olmayı gerektirir. Gerekli personel ve ekipmana sahip olmayan sağlık kurum
larında, insan yaşamım tehlikeye sokacak olan girişimlerde bulunulmaması için, 11 nöi maddeye insan sağlığı
nı güvenceye bağlayan hükümler konulması uygun görülmüştür. 

12. Bir ölüden alınan organlar veya dokular yaşamı tehlikede olan bazı kişileri yaşam ve sağlıklarına 
kavuşturabilmektedir. Bilimin çağımızda ulaştığı düzeyde, bunların sayısız örnekleri görülmüştür. 

Ancak, ölüm halinin tanımlanması gelişen bilim karşısında güderek zorlaşmaktadır. Dünün ölüm tanımı, 
bugün geçerli olmadığı gibi, bugünün tanımı da yarın geçerli olmayacaktır. 

Bu nedenle, 12 nci maddede ölüm halinin yasal bir tanımı yapılmamış ve bu hususun saptanması, bilim
deki gelişmelere açık tutulmak suretiyle maddenin, zaman süreci içerisinde uygulanabilirliği sağlanmıştır. 

13 a Hökimlerin, Vicdani kanaatlerine, bilfkn ve deontolojik kurallarına bağlı olarak görev yaptıkları, 
kamunun kabul ettiği hususlardır. Bununla birlikte bir yandan hekimleri haksız ithamlardan kurtarmak öte 
yandan da insan yaşamını etkin güvenceye bağlamak düşüncesiyle 12 nöi maddedeki kuralın getirilmesi uy
gun görülmüştür. 

14. Hekimlerce bir kişinin ölmüş olduğuna karar vermek kuşkusuz son derece önemli bir husustur. Böy
le bir kararım bilimin öngördüğü kuralların ve yöntemlerin uygulanması suretiyle verileceği çoğunluğun ka
bul ettiği bir gerçektir. Ancak, duygusal nedenlerle sağduyuya dayanmayan bazı iddiaların da ileri sürülebile
ceğini düşünmek gerekmektedir. İşte bu gibi haksız iddialardan hekimleri kurtarmak düşüncesiyle ölüm hali
nin saptanması kural ve yöntemlerinin bir tutanakta gösterilmesi ve belli süre bunun saklanması zorunluğu 
getirilmiş bulunmaktadır. 
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15. Kişilik, ölümle sona erer. Ceset fee, herhangi bir mal varlığı gfbi mirasçılara intikal elden bir şey de
ğildir. Ceset, «res exstra commercium» dur. Diğer bir deyişle maddi değerler dışında tutulması gereken ma
nevi bir değerdir. Bu nedenle ceset üzerinde mirasçıların herhangi bir tasarruf hakları da söz konusu olamaz. 

Ancak, ötenin yakınlarının cesete karşı olan manevi bağlarını ve duygularını da toplumlarda varolan ve 
varolacak olan bir olgu olarak kabul etmek gerekir. 

îşte bu gerçekler gözönünde tutularak 15 ncı madde, düzenlenmiştir. 
Maddenin 1 nci fıkrasına göre kişiye, sağlığında vücudunun tamamını veya bazı organlarını vasiyet ede

bilme ve bu konudaki iradesini iki tanık huzurunda açıklayabilme olanağı tanınmıştır. Böyle bir irade açıklama
sının bulunmaması halinde, ölümü sırasında yanında, bulunanlardan fıkradaki sıraya göre herhangi bir yakının
dan muvaffakat alınması, hem manevi bağlara verilen değeri göstermek hem de, bir insan yaşamının kurtarıl
masına olanak tanınmak suretiyle makûl bir denge sağlanmak istenmiştir. Kişinin sağlığında ölümü halinde 
kendi öz varlığı üzerinde yasalara ya da ahlaka aykırı olmayacak biçimde bir karar vermesi son derece doğal
dır. ölünün sağlığında kendi öz varlığı hakkında verdiği kararlara saygılı olmak insancıl düşüncenin doğal bir 
sonucudur. Bu nedenle eğer herhangi bir kişi sağhğında, organ ve doku alınmasına karşı olduğunu açıklamışsa 
buna saygı duymak gerekir. 

3 ncü fıkradaki hüküm işte bu düşünceyle düzenlenmiştir. 

Kaza ve doğal afetler sonucu yaşamını kaybetmiş bir 'kişinin, bazı organ ve dokuları, bir başka kişinin 
yaşamı için gerekli olabilir. Eğer böyle bir kişinin yanında yakınları yoksa ve bir başka kişinin yaşamı da bu
nun organ ve dokusunun nakline bağlı ve durum da ivedi ise, yakınlarının muvaffakatini sağlamak zaman ala
bileceğinden, bu gibi durumlarda ölüden, rıza ve vasiyet aranmadan organ ve doku alınması, insancıl düşünce 
açısından yerinde görülmüştür. 

16. Bu Yasaya aykırı olarak organ ve doku alan, aşılayan ve nakledenlerle, bunların ticaretini ve komis
yonculuğunu yapanların ceza yaptırımına bağlanması yerinde görülmüştür. 

17. 17 nci madde yürürlük tarihi ile, 18 nci madde yürütme ile ilgilidir. 
Raporumuz, havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna gönderilmek üzere saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Ankara Milletvekili Antalya Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Muhalifim gerekçe aşağıdadır. Kahramanmaraş Milletvekili 
Galip Kaya 

Çorum Milletvekili Gaziantep Milletvekili Hatay Milletvekili 
Mustafa Kemal Biberoğlu Ahmet Karahan Mevlüt önal 

İmzada bulunamadı) 

İçel Milletvekili Kastamonu Milletvekili Kırşeihir Milletvekili 
Ramazan Çalışkan t. Hilmi Dura Doğan Güneşli 

Oylamada bulunamadı 

Nevşehir Milletvekili Uşak Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
/. Ethem Boz M. Sefahattin Yüksel Burhan Karaçelik 

Zonguldak Milletvekili 
Koksal Toptan 
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Antalya Milletvekili Galip Kaya'nm Muhalefet Serîni 

Şümulü öl'üm halinin yasal tarifinin yapılmamış olması cesedin tarifi ve ölüden organ alınması için vasiyet 
tanzimini ve itasını düzenleyen hükümler bakımından kanunun tümüne karşıyım. Her ne şekilde olursa ol
sun kanuni varislerinin haberi ve rızası olmadan ölüden organ alınmasına karşıyım. 

Antalya Milletvekili 
Galip Kaya 

Sağlık ve Sosya! İşler Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 

Esas No. : 2/658, 2/621 27 . 2 . 1979 
Karar No. : 18 

Millet Meclisi Ba^kanhğınai 

C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ve 14 arkadaşının, organ nakli (Transplantasyon) yasa önerisi ile Ko
caeli Milletvekili İbrahim Topuz ve İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, Böbrek Bankası Kurulmasına Dair 
Kanun Teklifi, Komisyonumuza havale olunmakla, ilgili Bakanlık temsilcileri, sağlık kuruluşlan uzmanları ve 
teklif sahiplerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Anılan yasa gerekçelerinde görüleceği gibi; organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli konu
sunda yasal bir düzenlemenin bulunmayışı, uygulamada büyük güçlükler ortaya çıkarmakta ve bu yüzden ülke
mizdeki tıp bilimi, gerekli uzman personele, araç ve gereçlere sahip olduğu halde, yaşam savaşı veren bir 
çok hastalara bilimin sağladığı olanaklar götürülememektedir. 

Bu itibarla, ülkemizde özellikle tıp biliminin çağdaş düzeye ulaşmasına karşı yasal bir düzenleme eksikliği 
nedeniyle organ ve doku na'kli konusunda gerekli çalışma da yapılamamaktadır. 

İşte bu gereksinmeyi karşılamak üzere hazırlanmış bulunan yasa önerileri, prensip olarak Komisyonumuz
ca benimsenerek her iki öneri birleştirilmiş ve C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ve 14 arkadaşının önerisi, 
Komisyonumuzdan önce Adalet Komisyonunda görüşülmüş olup, adı geçen Komisyonca kapsam yönünden 
daha geniş bir biçimde hazırlanan metin, görüşmelere esas alınmış ve maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

1. 1 nci maddede yapılan değişiklikle, yasanın amacı belirlenmiş ve maddenin içeriği, teklifle başlığının 
uygunluğu bu suretle sağlanmış ve ayrıca «saklama» sözcüğü metne eklenmek suretiyle maddeye gerekli açık
lık verilmesi uygun görülmüştür. 

2. 2 nci maddeye yapılan ekleme ile yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak işlem ve düzenlemeye sı
nırlama getirilmemesi sağlanmıştır. 

3. 3 ncü maddede yer alan (ücret) sözcüğü yerine «bedel», (verilmesi) sözcüğü yerine de «satılması» söz
cüğü konulmak suretiyle madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiş; 3 ve 4 ncü maddelere ait başlıkların me
tinden çıkarılması uygun görülmüştür. 

4. Adalet Komisyonunca kabul edilen 4 ncü madde, 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5. Adalet Komisyonunca kabul edilen 5 nci madde de, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş olup, 18 
yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerin kaza sonucu vücudundan ayrılmış ve kendisine yarama
yan organ ve doku kısımlarına gereksinme duyulan hastalara kullanılabilmesinin yerinde olacağı görüşüne varıl
mıştır. 

6. 6 nci maddede yapılan değişiklikle uygulamaya kolaylık getirilmiştir. 
7. 7 nci maddenin (a) fıkrasında yer alan (yakın) sözcüğü çıkarılmış (d) fıkrasına «birlikte yaşadığı» iba

resi eklenmiş, (e) fıkrasındaki (ücret) sözcüğü yerine «bedel» sözcüğü getirilmek suretiyle maddeye açıklık ve
rilmesi uygun görülmüştür. 
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8. Adalet Komisyonunca kabul edilen 8 nci madde, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
9. 9 ncu madde, bilimsel gelişmenin gerisinde kalmamak üzere sınırlayıcı nitelikte bulunan bu maddenin 

metinden çıkarılması uygun görülmüştür. 
10. Adalet Komisyonunca kabul edilen 10 ncu madde, 9 ncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. 
11. 10 ncu madde (eski 11 nci madde), diğer maddelerde yapılan değişikliğe uygun olarak «saklanması» 

sözcüğü, maddeye eklenmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklinin yapılacağı sağlık kurumlarının nitelik 
Ve özellikleri maddenin 1 nci fıkrasında belirtilmiş bulunduğundan, idari kararlarla bu tür gişimleri önle
yici davranışlara meydan verilmemesi bakımından ilgili maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarının öneri metninden 
çıkarılması uygun görülmüştür. 

12. 11 nci madde (eski 12 nci madde), içeriği bakımından Komisyonumuzca uygun görülmüş olmakla 
beraber, uygulamada paralellik sağlamak yönünden ölüm halini saptayacak hekimler kuruluna anestezi 
ve reandmasyon uzmanının da dahil edilmesi uygun görülmüştür. 

13. 12 noi maddeye (eski 13 ncü madde), «saklanması» sözcüğünün eklenmesi ile diğer maddelerle uy
gunluğu sağlanmıştın. 

14. 13 ve 14 ncü (eski 14 ve 15 nci maddeler), redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştin 

15. 15 nci maddeye (eski 16 nci madde), «saklayan» sözcüğü eklenerek ve para cezasının da alt 
sınırı, paranın satın alma gücü gözönünde tutularak, 20 bin liranın «50 000» liraya çıkarılması suretiyle 
madde kabul edilmiştir. 

16. Adalet Komisyonunca kabuli edilen yürürlük ve yürütme Sle ilgili 17 nci madde 16 nci, 18 nci mad
de de 17 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştkv 

Yapılan bu değişikliklerle öneri Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, konunun önemi bakımından Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini dilemeği karar

laştırmıştır. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkam 
Hatay 

Öner Miski 

/Sözcü 
/MaıTdin 

Metin Musaoğlu 

/Kâtip 
Vafl 

İhsan Bedirhanoğlu 

iA/dama 
Oğuz Yazıcıoğlu 

Ankara; 
K. Durukan 

/Bursa! 
Tekliflin 6 nci ımadldıâsline mıuhaflliıflkn, 

muhalefet şerhlim efldlidlr. 
Mehmet Emin Dalkıran 

Pâtzığ 
Celâl Ertuğ 

Kars: 
Hidayet Çelebi 

Tunceîfl 
Ali Haydar Veziroğlu 

Isltanbul 
Cengiz Özyalçm 

,KocaısM 
Kenan Akman 

.îçe* 
Nazım Baş 

Kütahya 
Ahmet Mahir Ablum 

/floka» 
Sermet Durmusoğlu 
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27 E 2 , 1979 
Muhalefet Şerhi 

Organ ve Doku Alınması • Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Teklifin; 
6 ncı maddesindeki «Huzur» kelimesi yerine «önünde» kelimesi kullanılmasının metne açıklık getir

mediği kanaatindeyim,, 
Şöyle ki; 
Ifci tanık huzurunda deyimi Huzur, Huzursuzluk anlamlarını içine alır. Her Şeye muttalidir. Fayda, 

zarar, insani düşünce gfbi Kunhüne vakıf olur. Bu deyimle; 
Halbuki; «önünde* kejimesjnde vuzuh, bilgi, meseleye vukufiiyeti getirmez. Gözümün önünde oldu 

hadise deriz. Arna, hadiseye neden olanlar; bilmez. Niçin oldu, neden oldu dendiğinde, cevap veremezi 
Kaba hadiseyi anlatır. 

Bundan dolayı muhaiif im. 
Saygtfanmla. 

Bursa Milletvekili 
M. Emin Ddkırmt 
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C SENATOSU RtZE ÜYESİ TALÂT DOĞAN VE 14 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Organ Nakli (Transplantasyonu) Yasa Teklifi 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1. — Vücudundaki tek organlarından biri ve çift organlarından biri veya her ikisi fonksiyonu 
kaybetmiş bulunan bir kişiyi yaşama veya sağlığına kavuşturmak amacıyla yapılacak organ nakli (Trans
plantasyon) işlemi ile usul ve esasları, yasak ve cezaları bu kanunla düzenlenmiştir. 

Vasiyet ve Rıza ile Yapılan Organ Nakli : 

MADDE 2. — a) Reşit ve mümeyyiz bir kişinin vücudundaki çift organlarından biri rızası ile, 
b) Ölmüş bir kişinin kadavrasındaki çift ya da tek organları vasiyeti ya da o anda yanında olan ana, ba

ba, eşi, kardeş, çocukları ile varsa vasisinden birinin rızası ile, 

c) Bitkisel yaşam sürdüren bir kişinin vücudundaki çift organlarından birinin hakli, onun yaşamım so
na erdirmeyeceğinin, nakli gerçekleştirecek hastane sağlık kurulunun raporu ile belgelenmek kaydıyla, va
siyeti ya da ana, baba, eşi, kardeş, çocukları ile varsa vasisinden karabet sırasına göre birinin rızası ile, 

Bir inşam yaşam ve sağlığına kavuşturmak için alınabilir. 

Vasiyet ve Rızayı Gerektirmeyen Hal : 

MADDE 3. — Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı, ağır harabiyet nedeniyle yaşamı so
na ermek üzere veya sona ermiş olan bir kişinin sağlam organları, bu hali nakli gerçekleştirecek hastane 
sağhk kurulunun raporu ile belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ nakline bağlı olan ve nakilde ivedilik ile 
tıbbi zorunluluk bulunan hallerde vasiyet ve rıza aranmaksızın, organ nakli yapılabilir. 

Yasak Olan Organ Nakli : 

MADDE 4. — a) Bir insanın kendisinin, veli veya varisinin rızası olsun olmasın, yaşaması varlığına 
bağlı olan tek organlarından herhangi birisi, 

b) Bir insanın kendisinin, veli veya vasisinin rızası dışında organlarından herhangi birisi, 
c) İkinci maddenin (b) fıkrasına göre vasiyet ve rıza alınmadan kadavranın organlarından herhangi bi

risi, 
d) İkinci maddenin (c) fıkrasına göre rıza olsun, ya da olmasın bitkisel yaşam sürdüren kişilerin vücu

dunda tek olan veya yaşamı ona bağlı olan organlarından herhangi birisi, 
Organ nakli için alınamaz. 

ölüm Anının Saptanması : 

MADDE 5. — Organ alınacak kişinin tıbben ölmüş olduğu organ naklinin yapacak hekimlerin dışında, 
biri kardiyolog, diğerleri nörolog ve nöroşirurjien olmak üzere üç kişilik hekim kurulunca saptanır. 

Kan - Doku Uyuşumu : 

MADDE 6. — Organı alınacak ve kendisine nakledilecek kişilerde kan ve doku uyuşumu yoksa organ 
nakli yapılamaz. 

Kan ve doku uyuşumunun nakil işleminden önce bir raporla saptanması zorunludur. 
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Vasiyetin Saptanması : 

MADDE 7. — Organ naklinde vasiyet; 
a) Organ nakline müsaade edilen hastanelerde tutulacak olan vasiyet siciline, vasiyet edenin daha önce 

sağlığındaki vasiyetini kaydettirmek, 
b) Organının alınmasını vasiyet edenin hastalığında, en az hüviyetleri bilinen iki tanığın imzaladığı tu

tanağa vasiyeti kaydetmek, 
c) Organı alınmasını vasiyet edenin sağlığında veya hastalığında yazdığı yazılı vasiyetnamesi, 
d) Hastanın ikinci maddede sözü edilen yakınlarının hastanın vasiyetine dair beyanının en az hüviyet

leri bilinen iki tanığın imzaladığı tutanağı kaydetmek, 
Biçimlerinden biri ile saptanır. 

Rızanın Saptanması : 

MADDE 8. — Organ naklinde rıza; 
a) Reşit ve mümeyyiz kişinin rızasının en az hüviyetleri bilinen iki tanığın imzaladığı tutanağı kayde

dilmek,, 
b) Kadavradan ve bitkisel yaşam sürdürenden organ naklinde rıza, ikinci madde uyarınca rıza göstere

nin rızasının en az hüviyetleri bilinen iki tanığın imzaladığı tutanağı kaydedilmek biçimleri ile saptanır. 

Ticaret Yasağı : 

MADDE 9. — İnsan organları ticaret yapmak maksadıyla satılamaz ve komisyonculuğu yapılamaz. 
Ancak, reşit ve mümeyyiz bir kişi sağlığında rızasıyla vücudundaki çift organlarından birisini, vasiye-

tiyle de ölümünde kadavrasının organlarını bir ivaz karşılığında organ nakli amacıyla verebilir veya bıra
kabilir. 

Ceza Sorumluluğu : 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan organ nakilleri Türk Ceza Kanunlarına 
göre bir suç eylemi oluşturmaz. 

Ceza Müeyyideleri : 

MADDE 11. — Organ naklini bu kanun hükümlerine aykırı bir şekilde yapan hekimler ile gerçek dışı 
rapor veren ilgili kurul üyeleri Türk Ceza Kanununun şahsa karşı müessir fiiller hükümleri uyannca ceza
landırılır. 

Bu cezalar tecil edilmez; 

MADDE 12. — Kazanç amacıyla organ teminini ticari bir iş halinde icra edenler ile bunun komisyon
culuğunu yapan herkes bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin liradan 15 bin liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm edilirler. 

Bu cezalar tecil edilemez: 

Yönetmelikler : 

MADDE 13. — Organ nakli işleminin gerektiği ekibin sayısı ile niteliği ve nakil sırasında bulunması 
gerekli araç, gereç ile sair tüm hususlar, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle saptanır. 
Bu yönetmeliklere uygun hastanelere hangi organ nakli işlemini yapacaklarına sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca karar ve müsaade edilir. 
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Yürürlük : 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 328) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Organ ve Doku Alınması, Aşılanması ve Nakli Hak
kında Kanun Teklifi 

I. BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 1. — Tedavi, teşhis ve bilimsel amaç
larla organ alınması, aşılanması ve nakli bu kanun 
hükümlerine tabidir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanunda sözü edilen organ 
ve doku deyiminden, insan organizmasını oluşturan 
her türlü organ ve doku ile bunların parçaları anla
şılır. 

Oto - grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve 
nakli ile kan transfüzyonu bu kanun hükümlerine 
tabi olmayıp, tıbbi deontoloji kurallan çerçevesinde 
gerçekleştirilir. 

İlke : 

MADDE 3. — Bir ücret veya başkaca çıkar kar
şılığı organ ve doku alınması ve verilmesi yasaktır. 

Reklam Yasağı : 

MADDE 4. — Bilimsel, istatistiki ve haber nite
liğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, or
gan ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her tür
lü reklam yasaktır. 

II, BÖLÜM 

Yaşayan Kişaferden Organ ve Doku Alınması 

Yas ve Nitelik : 

MADDE 5. — Onsekiz yaşını doldurmamış ve 
mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alın
ması yasaktın 

Muvafakat : 

MADDE 6. — Onsekiz yaşını doldurmuş ve mü
meyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi 
için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinç-
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması 
ve Nakli Hakkında Kanun Teklifi 

I, (BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 1. — Tedavi, teşhis ve bilimsel amaç
larla organ ve doku alınması, saklanması, aşılan
ması ve nakli bu kanun hükümlerine tabidir^ 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu kanunda; sözü edilen organ ve 
doku deyiminden, insan organizmasını oluşturan 
her türlü organ ve doku ile bunların parçaları anla
şılır. 

Oto-grefler, saç ve deri alınması, aşılanması 
ve nakli ile kan transfüzyonu bu kanun hükümlerine 
tabi olmayıp, yürürlükte bulunan sağlık yasaîan, 
tüzükler, yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kurallan 
çerçevesinde gerçekleştirilir. 

MADDE 3. — Bir bedel veya başkaca çıkar 
karşılığı, organ ve doku alınması ve satılması ya
saktır, 

MADDE 4. — Bilimsel, istatistiki ve haber ni
teliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, 
organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her 
türlü reklam yasaktır. 

II, BÖLÜM 

Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Alınmasa 

Yaş ve Nitelik : 

MADDE 5. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği 5 nd madde 'aynen kabul edilmiştir. 

Muvafakat : 

MADDE 6. — Onsekiz yaşını doldurmuş ve mü
meyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi 
içlin vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinci 
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(Adalet Komisyonıunıun kalbini ettiği metini) 

li ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve
ya en az iki tanık huzurunda sözlü olarak beyan edi
lip tutanağa geçirilen ve doğruluğu bir hekim tara
fından onaylanan sözlü bir muvafakatinin bulunma
sı zorunludur. 

Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü : 

MADDE 7. — Organ ve doku alacak hekimler: 
a) Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda or

gan ve doku alınmasının yaratabileceği yakın tehli
keler ile, bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal so
nuçları hakkında bilgi vermek; 

b) Organ ve doku vermenin, alıcıya sağlayaca
ğı yararlar hakkında vericiyi aydınlatmak; 

c) Akli ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden 
karar verebilecek durumda olmayan kişilerin vermek 
istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek; 

d) Vericinin evli olması halinde eşinin, verici
nin organ ve doku verme kararından haberi olup ol
madığını araştırıp öğrenmek ve öğrendiğini bir tu
tanakla tespit etmek; 

e) Ücret veya başkaca çıkar karşılığı veya in
sancıl amaca uymayan bir düşünce ile verilmek iste
nen organ ve dokuların alınmasını reddetmek; 

f) Kan veya sihri hısımlık veya yakın kişisel 
ilişkilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üze
re, alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak; 

Zorundadırlar. 

Alınamayacak Organ ve Dokular : 

MADDE 8. — Vericinin yaşamını mutlak suret
te sona erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ 
ve dokuların alınması, yasaktır. 

Organ ve Doku Alınmasında Sınırlama : 

MADDE 9. — Başarı şansının çok yüksek oldu
ğunun tıbben, saptandığı durumlar ayrık olmak üze
re, kendisini yenileyemeyen organ ve dokuların alın
ması, aşılanması ve nakli üçüncü dereceye kadar 
(üçüncü derece dahil) kan kısımları arasında gerçek
leştirilebilir.! 

Tahlil ve İnceleme Yapma Zorunluğu : 

MADDE 10. — Organ ve doku alınması, aşılan
ması ve naklinden önce verici ve alıcının yaşamı ve 
sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azalt-
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(Sağlık ve Sosyal îşler Kc^nlisyonunıuaı kaibul ettiği mtdtin) 

ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve 
imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak be
yan edip 'imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından 
onaylanması zorunludur. 

Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü : 

MADDE 7. —- Organ ve doku alacak hekimler : 
a) Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda or

gan ve doku ahnmasıının yaratabileceği tehlikeler ile, 
bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçlan hak
kında bilgi vermek; 

b) Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı ya
rarlar hakkında vericiyi aydınlatmak; 

c) Akli ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden 
karar verebilecek durumda olmayan kişilerin vermek 
istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek; 

d) Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı 
eşinin, vericinin organ ve doku verme kararından ha
beri olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve öğrendiği
ni bir tutanakla tespit etmek; 

e) Bedel veya başkaca çıkar karşılığı veya insan
cıl amaca uymayan bir düşünce ile verilmek istenen 
organ ve dokuların alınmasını reddetmek; 

f) Kan veya sihri hısımlık veya yakın kişisel iliş
kilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üzere, 
alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak; 

Zorundadırlar. 

Alınamayacak Organ ve Dokular : 

MADDE 8. — Adalet Komisyonunun kaibul etti
ği 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Tahlil ve İnceleme Yapma Zorunluğu : 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği 10 ncu madde 9 ncu madde olarak aynen kaibul 
edilmiştir. 
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mak amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin 
yapılması ve sonucunun bir olurluluk raporu ile sap
tanması zorunludur. 

Organ ve Doku Almaya, Aşılamaya ve Nakline 
Yetkili Sağlık Kurumları : 

MADDE 11. — Organ ve doku alınması aşılan
ması ve naklinin, bu işler için gerekli uzman perso
nele, araç ve gerece sahip sağlık kurumlarında ya
pılması zorunludur. 

Hangi sağlık kurumlarında ne tür organ ve doku 
alınacağı, aşılanacağı ve nakledileceği, ilgili tıp fa
külteleri ve diğer kuruluşların kendi aralarında se
çecekleri temsilcilerinin görüşü alınmak suretiyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 

Bu yönetmelik, kanunun yayımı tarihinden itiba
ren en geç üç ay içinde hazırlanır, 

III, BÖLÜM 

Ölüden Organ ve Doku Alınması 

Ölüm Halinin Saptanması : 

MADDE 12. — Bu Kanunun uygulanması ile 
ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı 
düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulanmak sure
tiyle, biri kardiolog, biri nörolog ve biri de nöröşi-
rürjiyenden oluşan üç kişilik bir uzman hekimler 
kurulunca saptanır. 

Hekimlere İlişkin Yasak İşlemler : 

MADDE 13.: — Alıcının müdavi hekimi ile or
gan ve doku alınması, aşılanması ve naklini ger-
çeldeştSrecek olan hekimlerin, ölüm halini saptaya
cak olan hekimler kurulunda yer almaları yasaktır. 

Tutanak Düzenleme : 

MADDE 14i — 12 nci rnaiddeye göre ölüm ha
lini saptayan heikirnkrin ölüm talihini, saatini ve 
ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzala
rını taşıyan bir tutanak düzenleyip, organ ve do
kunun alındığı sağlık kurumuna vermek zorunda
dırlar. Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda 
on yıl süre ile saklanır. 
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Organ ve Doku Almaya, Saklamaya, Aşılamaya ve 
Nakline Yetkili Sağlık Kurumları : 

MADDE 10. — Organ ve doku alınması, saklan
ması, aşılanması ve naklinin, bu işler için gerekli uz
man personele, araç ve gerece sahip sağlık kurum
larınca yapılması zorunludur. 

III. BÖLÜM 

Ölüden Organ ve Doku Alınması 

Ölüm Halinin Saptanması: 

MADDE 11. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili 
olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzey-
'deki kuralları ve yöntemleri uygulanmak suretiyle, bî
ri kardiolog, biri nürolog, 'biri nöroşirüryijiyen ve biri 
de anesteziyoloji ve reanîmasyon uzmanından oluşan 
4 kişilik hekimler kurulunca saptanın 

Hekimlere İlişkin Yasak İşlemler : 

MADDE 12. — Alıcının müdavi hekimi ile or* 
gan ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nak
lini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini sap
tayacak olan hekimler kurulunda yer almaları yasak
tır, 

Tutanak Düzenleme : 

MADDE 13. — 11 nci maddeye göre ölüm hali
ni saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini ve ölüm 
hainin nasıl saptandığım gösteren ve imzalarım taşı
yan bir tutanak düzenleyip, organ ve dokunun alın
dığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. Bu tu
tanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile 
saklanır, 
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(Adalet Komisyonunun (kabul eittiği metin) 

Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu : 

MADDE 15. — Bir kimse sağlığında vücudunun 
tamamını veya organ ve dokularım, tedavi, teşhis 
ve bilimsel amaçlar için bıraktığım resmi veya yazılı 
bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini 
iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm 
anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana 
veya babası, veya kardeşlerinden birisinin; bunlar 
yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının mu
vafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir. 

Aksine ıbir vasiyet veya beyan yoksa, kornea 
gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular 
alınabilir. 

Ölü sağlığında kendisinden ölümünden sonra 
organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirt
mişse organ ve doku alınamaz. 

Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğ
radığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş 
olan bir kişinin, yanında yukarıda sayılan kimse
leri yoksa, sağlam doku ve organları, tubbi ölüm 
hali 12 nci maddede belirlenen uzmanlar (kurulunun 
raporu ile belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve 
doku nakline bağlı olan ve naklinde ivedilik ve tıbbi 
zorunluluk bulunan hallerde, vasiyet ve rıza aran
maksızın, organ veya doku nakli yapılabilir. 

IV, BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Yasak Eylemler : 

MADDE 16. — Bu kanuna aykırı şekilde organ 
ve doku alan, aşılayan ve nakledenlerle bunların 
alım ve satımını yapanlar, alım ve satıma aracılık 
edenler veya bunun komisyonculuğunu yapanlar hak-
(kında, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin li
radan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına hük-
molunur. 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.: 

19 — 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun fcaıbul ettiği metin) 

Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu : 

MADDE 14. — Bir kimse sağlığında vücudunun 
tamamını Veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve 
bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir 
vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini İki 
tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm anın
da yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya ba-̂  
bası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa ya
nında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle 
ölüden organ veya doku alınabilir. 

Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi 
ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alına
bilir. 

Ölü sağlığında kendisinden ölümünden sonra or* 
gan veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse 
organ ve doku alınamaz. 

Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğra
dığı ağır harab'iyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan 
bir kişinin, yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa, 
sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm hali 11 nci mad
dede belirlenen uzmanlar kurulunun raporu ile bel
gelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağ
lı olan ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulu
nan hallerde, vasiyet ve rıza aranmaksızın, organ veya 
doku nakli yapılabilir. 

IV. BÖLÜM 

'Ceza Hükümleri 

Yasak Eylemler : 

MADDE 15. — Bu Kanuna aykırı şekilde organ 
ve doku alan, saklayan, aşılayan ve nakledenlerle bun
ların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına ara
cılık edenler veya bunun komisyonculuğunu yapan
lar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 50 000 li
radan 100 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmo-
lunur. 

MADDE 16. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği 17 nci madde 16 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği 18 nci madde 17 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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