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MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

47 nci Birleşim 

29 .1 .1976 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

m. — Yoklama 

Sayfa 
717 

717:718 

718 

IV. — Oylaması yapılacak işler 719,759 
1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 

maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiş
tirilmesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci 
fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/314) (S. Sayısı : 222) 719,776:779 

2. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/284) 
(S. Sayısı : 200) 719,772:775 

V. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 719 

719 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Er-. 

dem'in, 27 .1 .1976 tarihli 45 nci Birleşimde Mil
lî .Eğitim Bakanlığı ile ilgili gündem dışı bir ko
nuşma yapan Hatay Milletvekili Mehmet Sön-
mez'e cevalbı. 719:724 

Sa/fa 
2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Zeki 

Tekiner'in, Nevşehir'in üzüm sorunu ile ilgili 
gündem dışı konuşması ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak'm cevabı. 724:725 

. 3. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu' 
nun, ülke asayişi ile ilgili gündem dışı konuş
ması. 725:726 

4. — İstanbul Milletvekili A. Doğan öztunç' 
un, ünııVersite özerkliği ve güvencesi ile ilgili 
gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Oğuz-
han AsiMirk'ün cevalbı. 726:731 

B) Tezkereler ve Önergeler 731.736 
1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış

işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/542) 731 

2. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut özal'a, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/543) 731 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşe'ye, Devlet Bakam 
Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun 
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Sayfa 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/544) 731i 

4. — Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait 
DC - 10 - 10 tipi An'kara Uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi amacıyle kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresi
nin üç ay daha uzatılmasına ilişkin Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (10/6, 3/545) 736 

5. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Paris'te düşen Türk Ha'va Yollarına ait DC -
10 - 10 tipi Ankara Uçağının hangi şartlar altın
da alındığının ve hu konudaki diğer bütün iddia
ların incelenmesi amacıyle kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine da
ir önergesi (10/6, 4/114) 736:737 

6. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahra-
man'ın, hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak 
ve hayvancılıkla geçinpn yurttaşların refaha ka
vuşması için gerekli kanunî ve idarî tedlbirleri 
tespit etmek üzere kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (10/9, 4/115) 737, 

7. — tçel Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, 
Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını yara
tan sosyal ve ekonomik nedenler ile hu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan 
tedbirlerin tespiti amacıyle kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (10/13, 4/116) 737 

8. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhya-
oğlu'nun, Güney - Doğu bölgemizde mayınla
narak Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprak
ların temizlenerek işlenir hale getirilmesi, kıs
men Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilme
si ve kısmen de topraksız köylülere dağıtılması
nın teminini sağlamak amacıyle kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (10/14, 4/117) 737 

9. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle il
gili ÎNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihaleler
deki usulsüzlükleri tespit etmek amacıyle ku
rulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi (10/15, 4/118) 737 

I Sayfa 
C) Gensoru, Genel Görüşme ve 

Meclis Araştırması Önergeleri 731 
1. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 9 ar-

I kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerinin sorunlarını ve bu sorunların çözüm yol
larını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/60) 731':732 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî ceza
evlerindeki tutuklu ve mahkûmların barınma, 
'beslenme ve sağlık koşullarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca b'ir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/61) 732:733 

3. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arka'daşının, Devlet Planlama Teşkilâtı kal
kınma fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 

I amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Iç-
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/62) 733:734 

4. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 
9 arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal 
güvenliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/63) 734:735 

5. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 
9 arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınla
rın sebeplerini ve sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si, (10/64) 736 

VI. — Seçimler 737 
1. — Dilekçe Karma Komisyonundaki 1 

açık üyeliğa seçim. 73K 
2. — Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına 

j ait DC - 10 - 10 tipi Ankara Uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için kurulan (10/6) 
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Sayfa 
numaralı Meclis Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliğe seçim. 737:738 

3. — Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak 
ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha ka
vuşması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri 
tespit etmek üzere kurulan (10/9) numaralı Mec
lis Araştırma Komisyonundaki açık üyeliğe se
çim. 738 

4. — Güney bölgelerimizde kaçakçılık olay
larını yaratan sosyal ve ekonomik nedenler ile 
bu yüzden olmuş ve olmakta devam eden olay
lar ve alman tedbirlerin tespiti amacı ile kurulan 
(10/13) numaralı Meclis Araştırma Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim. 738 

5. — Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 
Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların 
temizlenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen 
Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve 
kısmen de topraksız köylülere dağıtılmasının 
teminini sağlamak amacı ile kurulan (10/14) nu
maralı Meclis Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliğe seçim. 738 

6. — Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi ko-
nutlari'yle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış ol
duğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tespit etmek 
amacı ile kurulan (10/15) numaralı Meclis Araş
tırma Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. 738 

VII. — Görüşülen işler 738,760 
1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Va
hit Bozatlı, Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıç-
oğlu ve 12 arkadaşının, Sivas Milletvekili Ahmet 
Durakoğlü, C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker ve 2 arkadaşının, Manisa Milletvekili M. 
Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşının ve İçel Millet
vekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 2/375, 
2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) 738 

2. —• Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değişti
rilmesine dair Kanun teklifi ve Plan Komisyo
nu raporu (2/295) (S. Sayısı : 210) 739 

3. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının,- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 1631 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 

Sayfa 
Plan Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 211) 739: 

740 
4. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sa

yılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir iba
re eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştiril-
mes hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/311) (S. Sayısı : 221) 740 

5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Ci-
nisli'nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can ve 17 arkadaşının, 31 .12.1960 gün ve 193 ' 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46, 47 ve 48 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Plan Komisyonu raporu. (2/44, 2/99, 
2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 740 

6. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının değişirilmesi ve geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) 740: 

747 
7. — 17.3 .1969 gün ve 1135 sayılı Türk va

tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk 
Cumlhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, 
hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve iki ge
çici madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/237) 
(S. Sayısı : 186) 747 

8. — Romanya'da millileştirme tedbirleri ve
ya buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirler
den zarar görmüş Türk mal, hak ve menfaat
lerinin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı: 187) 747 

9. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz-
türk'ün, Anka Ajansı muhabirlerinden şehit 
Adem Yavuz'un annesine vatanî hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu (2/293) (S. Sa
yısı : 191) 747 

10. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde 
bulunan Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tu
na Tahirova'ya vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu, (1/105) (S. Sayısı : 189) 748 

11. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın, Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet 

— 716 — 
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Sayfa 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu (2/297) (S. 
Sayısı : 190) 748 

12 .— C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senato
su S. Sayısı : 499) 748 

13. — 1 Mart 1926 tarihli ve 726 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Burdur 
Milletvekili Ali Sanlı ve 13 arkadaşının, Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi: 1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. 
Senatosu : S. Sayısı: 483) 748:759,760:762 

VIII. — Sorular ve Cevaplar 762 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 762 
1. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe-' 

nin, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğüne 
ait lojmanlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/706) 762: 

763 
2. — içel Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, 

Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışma saat
leriyle ilgili genelgesine ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. 
(7/720) 763:764 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener-' 

Sayfa 
in, Devlet Hava Meydanları personelinin faz
la çalışma ücretine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/769) 764: 

765 
4. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 

yerlerinden alınan kadın memurlara ilişkin so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
yazılı cevabı. (7/856) 765 

5. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli' 
nin, yapılan tayin ve nakiller sonucu öğretmen
siz kalan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. 
(7/871) 765:766 

6. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
TRT Eski Genel Müdürü İsmail Cem'e ilişkin 
sorusu ve Başbakan adına Devlet -Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/878) 766 : 767 

7. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usu-
mi'nin, son olaylarla ilgili yeni tedbirlerin geti
rileceği beyanına ilişkin sorusu ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün yazılı ce
vabı (7/906) 767:768 

8. — Elazığ Milletvekili A. Orhan Senem-
oğlu'nun, TRT Genel Müdürlüğüne ilişkin 
sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Sey
fi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/909) 768:769 

9. —- îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bu güne kadar Ba
kanlık örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa al
ma ve işten el çektirmelere ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı 
(7/936) 769 

10. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bu güne kadar Bakan
lık örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma 
vo işten el çektirmelere ilişkin sorusu ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'-
nun yazılı cevabı (7/940) 769:771 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısının saat 19.20'ye 
kadar devam etmesi sonucu, vaktin gecikmiş olması 
nedeniyle : 

29 Ocak 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.21'de son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

29 . 1 . 1976 Perşembe 

Teklifler 
1. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile Af

yon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sayılı 
Tünk Tabipleri Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/506) (Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonuna) 

2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Nihat Akın' 
in, 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanun ile eklenip 
1897 sayılı Kanun ile değiştirilen ek geçici 4 ncü mad
deye bir fıkra eklenmesi ve aynı maddenin iki fıkra
sının harflerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tek
lifi (2/507) (Plan Komisyonuna) 

3. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
13 arkadaşının, 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu
nun 3 ncü maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
ilişkin Kanun teklifi (2/508) (Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarına) 

Yazılı Sorular 
4. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 

Adana madenî sanatkârlar esnafına tahsis edilen pik 
ve kok kömürünün İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikasından temin edilmesine ilişkin Sanayi ve Tekno
loji Bakanından yazılı soru önergesi. (7/997) 

5. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Anka
ra - Yenimahalle ilçesinin bazı köylerinin kamulaştı
rılan tarım arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi. (7/998) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, İsparta - Eğridir ilçesi Banus köyünün içme-

suyu, yol ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi. (7/999) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki ta
rihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1000) 

8. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, müf
redat programlarının değiştirilmesine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1001) 

9. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin iş ve işçi 
bulma hizmetlerinin Ülkü Ocakları Derneği tarafın
dan yürütüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi. (7/1002) 

10. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla' 
dan Doğu illerine atanan 5 öğretmenin kadro, maaş 
ve yolluklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1003) 

11. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, kız öğ
rencilerin yurt ihtiyaçlarına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1004) 

12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/1005) 

13. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/1006) 
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14. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir kı
sım Bakanlık yetkililerinin uygunsuz davranışları ve 
öğretim ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1007) 

15. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Ülkü Ocakları Derneği ile yöneticilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1008) 

16. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İz
mir Buca Eğitim Enstitüsünden atılan kız öğrencile
re ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/1009) 

17. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, çe
şitli nedenlerle aylıklarından vergi ödemeyen Millet
vekili ve Senatörlere ilişkin Millet Meclisi Başkanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1010) 

18. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanan 
bir sanığa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1011) 

19. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Düziçi Ilköğretmen Okulu Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim ve İçişleri bakanlarından yazılı soru önerge
si. (7/1012) 

Meclis Araştırmaları 
20. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 9 arka

daşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç

tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması,açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

21. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve Sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/61) 

22. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma 
Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmala
ra ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/62) 

23. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

24. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebeple
rini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/64) 

»•-<c 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ: Enver Akova (Sivas), İihanıi Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

UI. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapaca
ğız. Salonda hazır bulunan değerli arkadaşlarımın, 
düğmelere basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını 
rica ederim. 

Sonradan gelen sayın üyelerin de yoklamaya ka
tılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir; 
Sayın milletvekilleri, yaptığımız yoklama sonucun

da salonda 254 sayın üyenin bulunduğunu saptamış 
bulunuyoruz. Görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz 
vardır. 
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IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin • 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi 
ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmü
nün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sayısı : 222) 

2. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 
yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) (1) 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelere gündem dışı söz 
vereceğim. Ancak, geçen birleşimlerde tamamlayama-
dığımız açık oylama işlemlerimiz var. Açık oylama 
işlemlerinin gündem dışı konuşmalar devam eder
ken yapılması hususunda onayınızı alacağım. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama işleminin kupalar Önce sıralar ara
sında dolaştırılarak, daha sonra kupalar kürsüye ko
nularak devamı hususunda onayınızı alacağım. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... "Kabul edilmiştir. Oy
lama işlemi yapılacak olan tasarıları arz ediyorum 
efendim: 

Birinci tasarı : 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin de
ğiştirilmesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fık
rası hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı. 

2 nci tasarı : Uluslararası Sivil Havacılık Sözleş
mesinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısıdır. Oylama işlemi devam edecektir efendim. 

V. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in, 
27 . 1 . 1976 tarihli 45 nci Birleşimde Millî Eğitim 
Bakanlığı ile ilgili gündem dışı bir konuşma yapan 
Hatay Milletvekili Mehmet Sönmeze cevabı. 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Mehmet 
Sönmez'in Millet Meclisinin 27 . 1 .1976 günlü otu
rumunda Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olarak yap
mış olduğu konuşmaya cevap vermek üzere Millî Eği
tim Bakanı Sayın Ali Naili Erdem söz istemişlerdir. 

Cevap vermek üzere buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın miletvekilleri; 

Salı günü gündem dışı konuşma yapan Hatay Mil
letvekili arkadaşımız Sayın Mehmet Sönmez gerek 
şahsımla,, gerek Bakanlığımla ilgili bazı hususlara 
temas ettiği (için, bu konularda muhterem Heyeti
nize cevapta bulunmak, açıklamada bulunmak için 
çıkmış bulımuyorum. 

Olmamış şeyleri lolmuş gibi göstermek, bazı şa
hısların totkusudur- Kamuoyunu yanıltma, zihinleri 
bulandmnm yine bu tip kişilerin üslubudur. Gide
rek şahısları küçük düşürmeyi amaçlayan iddia, ve 
isnatlarda ve batta suçlamalarda bulunma, yine ay-

(1) 222 ve 200 S. Sayılı basmayazılar 22 . 1 . 1976 
tarihli 43 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

nı üslubun sahibi olanların tercih ettikleri yoldur. 
iBu tarz anlayışa sahip olanları zaman zaman bu 

çatının altında dinlemişizdir. Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez'in de Millî Eğitim Bakanlığı ve 
şahsımla ilgili söyledikleri bu üslubun, bu anlayı
şın içindedir.: 

Şimdi katar gibi dokunup geçtiği, esasında gün
demin hudutları içerisine girmeyecek nitelikte ve 
vüsatta lolan konuları bir uzun zamanın içerisinde 
konuşmak, ayrıntıları ile; lortaya koymak, hiçbir me
selenin karanlık bir tek .noktasının kalmamasını te
min etmek, zannediyorum ki her birimize düşen 
ayrı bir görevdlh\ 

Hemen belirteyim ki, gündem dışı konuşmada 
bulunan sayın arkadaşımızın söyledikleri gerçek dı
şıdır; tamamıyle kendi üslubuna has bir anlayışın 
içerisinde die getirilen konuşmalardır, 

Millî Eğitim Bakanlığında göreve başladığımız 
tarihten bu yana yapmış olduğumuz çalışmalar, 
Anayasada ve 1739 sayılı Temel Eğitim Kanununun 
amaçlarına uygun çalışmalar. Bu çalışmaların içeri
sinde ortaya koymağa çalıştığımız görüş, kanunu 
hâkim kılmaktır, hukuk devletinin geçerliliğini hâ
kim kılmaktır. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Kanunsuzluğun 
babasısın, hangi kanundan bahsediyorsun? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Hür demokratik parlamenter mizam-
dam yanayız. Devletim ve milletim bütünlüğü yanın-' 
dayız. Aksinin iddiasına sahip olan arkadaşımın 
ellimde belgesi, delili var da, bunları ortaya koymuyor 
ise suçludur, hayatının sonuna kadar da suçlu kal
makta devam edecektir. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Binlerce var, ge
tireceğiz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Amam geni kalma, bir an evvel getir. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Binlerce belge 
var, getireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Deniz... Sayın Deniz... Sayın 
Deniz rica ediyorum efendim... Lütfen süfcûnetle-
dinleyelim efendim, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Anarşizmim, bölücülüğüm, kanunsuzlu
ğum ve mutlak surette komünizmin karşısındayız. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Biz de karşı
sındayız. 

BAŞKAN — Sayım Demliz.., 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 

(Devamla) — Alkışlarım... AUcışlaram, 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Biz de karşı
sındayız Sayın Bakan.. 

BAŞKAN — Sayın Demiz lütfen müdahale et
meyin, rica ediyorum, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Alkışlarım. 

DAVUT AKSU (Kars) — Yalan mı yani Sayım 
Bakam? Alkışlarım me demek? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Ne dememi istiyordun? 

DAVUT AKSU (Kars) — Alkışlarsın da ne >o!ur? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 

(Devamla) — Alkışlarım dedim. Alkışlamam demek 
memnum olmak demek. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim..* 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 

(Devamla) — Paylaşıyorum demek... (C. H. P. sıra-
lıarından gürültüler) 

ÎSA AYHAN (Aydın) — Senin alkışınım değeri 
me? . 

BAŞKAN — Sayın Ayhan... Sayın Sever, rica 
ediyorum efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Atatürk'süz bir millî eğitim olmaya
caktır. • 
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OSMAN AYKUL (Burdur) — Atatürk'ü ağzıma 
alıma sen. 

BAŞKAN — Sayın AykuL, 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 

(Devamla) — Sayım Sönmez eğer iddiaların deliline 
sahipse, her dürüst insan gibi bunları açıklamalıdır.̂  
Bunu yapamadığı sürece suçludur., 

Biz medeniyetçilik yolundayız. Millî eğitim 
mutlaka milî olacaktır, aklî olacaktır ve ilmî ola
caktır. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Siz Şeltefyan mil-
liyetçisisiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Millî Eğitim Temel Kamunu mutlaka 
hâkini kılınacaktır ve muıtl'aka Türkçe düşünen, Türk
çe konuşan ve Türkçe yazan nesiller yetişecektir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Adalet Parti
siyle ilgisi yok bu adamın. (Gürültüler) Türkeş'çi bu 
adam... (C. H. P. sıralarımdan gürültüler) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Çok basit, değerli arkadaşımın söyle
diği lâf çok basit bir oyun.., 

BAŞKAN — Efendim, siz konuşmaya devam 
buyurunuz Sayım Bakam. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — ...Çok basit bir taktik, ben o taktikle
re gelecek insan değilim boşuma yorulma, 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Türkes'cisim... 
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Kıydığım insan

lar me olacak? 
HASAN SEVER (Çanakkale) — Aylardan beri 

uğraşıyoruz, kıydığın insanları gördük... 
* BAŞKAN — Sayın Sever... Sayın Sever rica edi

yorum efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 

(Devamla) — Yozlaşmadan.,.. Yozlaşmadan çağdaşı 
laşmak... 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Kıydığım imsam-
lar... • . 

BAŞKAN — Sayım Sever, rica ediyorum efen
dim... Sizin de konuşmak hakkınızdır, kürsü açıktır; 
gelir konuşursunuz, rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Yozlaşmadan çağdaşlaşmak mutlak 
amacımızdır. Hırçınlığa, öfkeye, kanunsuzluğa, anar
şiye, yalana, iftiraya, kardeşi kardeşe düşman kılan 
bölücülüğe, her türlü kaba kuvvete dost değiliz. 
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HASAN SEVER (Çanakkale) — Komandoların
dan kork... 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Millet bütünlüğü yerine «halklar»1 di
yenlerle kavgamız vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Ayırdınız da 
yetişti onlar... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yeminine sâdık öğretmen, Temel Eği
tim Kanununu gönlüde ve kafasında yaşatan her öğ
retmen başımızın tacıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Millî Eğitim Bakanlığını herhangi 
bir derneğin emrine sokmayacağız. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; C. H. P. sıralarından 
gürültüler) Bakanlığımız hiç bir dernekten emir al
mayacaktır. Öğretmen ve öğrencileri ayrı kamplar 
halinde görme zihniyetine mutlaka son vereceğiz. 
(A. P. sıralarından alkışlar. C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

HÜSEYİN DENÎZ (Malatya) — Hem kendi gön
lünce hareket edeceksin, hem de bunu yapmayaca
ğım diyeceksin. Sana ne diye hitap etmek lâzım? 
(C. H. P. sıralarından gürültüler «Kitap düşmanı» 
sesleri) 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Kitabın dostuyuz, dostu. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Düşmanısın düş
manı. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Öğretmenin düş
manısın sen. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Eğitim tarihimizin 
yüz karasısın, kitap düşmanı Millî Eğitim Bakanısın. 

BAŞKAN — Sayın Cebe rica ediyorum... 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Eğitim tarihimizin 
yüz karası... 

BAŞKAN — Sayın Cebe rica ediyorum, rica edi
yorum lütfen efendim... (Gürültüler) Sayın Cebe çok 
rica ediyorum... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Öğretmen ve öğ
renci düşmanı böylesine bir Bakan görülmedi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Ama daha 1930'lardan başlatılan... 

NÎHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
niçin konuşturuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ilgün, ne yapayım istiyorsu
nuz? 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Müdahale ettir
meyiniz efendim, susturunuz. 

BAŞKAN — Devamlı ihtar ediyorum, görüyorsu
nuz. 

DAVUT AKSU (Kars) — Bakan, orada oyun 
artistliği yapıyor. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok rica 
ederim Sayın Aksu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Benim ağzımdan çirkin kelime çıkmı
yor Sayın Başkan; ama bazı arkadaşların neler söy
lediğini siz de duyuyorsunuz. Ama, daha 1930'lardan 
başlatılan Tâlim Terbiyenin Bakanlığın müsaadesine 
tabi olan kitapların kitaplıklarda bulundurulması hu
susundaki hassasiyeti, bugüne kadar devam eden an
layışı içerisinde biz de devam ettireceğiz. Bu, yasala
rın bize vermiş olduğu görevdir. Vitrininde özgürlük
çü demokrasi; mutbağında, Devlete, millete ve reji
me düşman malzemeleri yığan anlayışa itibar etme
yeceğiz. 

DAVUT AKSU (Kars) — Özgürlükçü demokrasi 
değil, 

MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Kitabın, kitapçı vitrininde, evde, çan
tada veya iş yerinde olması ayrı şeydir, okul kitap-

- lığında bulunması ayrı şeydir. Okul kitaplığında Ba
kanlığın bugüne kadar, tavsiye ettiği ve bundan son
ra da tavsiye edeceği kitaplar bulunacaktır. İdeolo
jik bakımdan millî ve içtimaî değerlerimize aykırı 
telkinler yapan aile müessesesini küçük düşürücü, 
millî değerlerimizi yok edici, millî ahlâkı bertaraf 
edici kitapların bulunmasını bizden kimse isteyemez. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Demagoji 
yapıyor, demagog. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Eğer, bazı şahıslar okul kitaplıkların
da bilmem ne ile,, bilmem nenin cinsî münasebette 
bulunmasını istiyorlarsa; evliliğin ilk gecesinde bil
mem nenin, bilmem neyin yapılmasını istiyorlarsa, 
bunların okul kitaplığında yeri yoktur. (A. P. sırala-

' rından alkışlar) 
HASAN CERİT (Adana) — Utanmaz adam. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Terbiyesizlik Ba

kanlığınızın içinde yapılıyor. 
HASAN SEVER (Çanakkale) — Çocuklarda bile 

bozkurt rozeti var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Bakanlığın bahsettiği kitaplar bunlar
dır. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Hangi el... 
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BAŞKAN — Sayın Yılman... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 

(Devamla) — Hangi el Atatürk'ün fotoğrafını indir
meye kalkarsa kırılacaktır. (A. P. sıralarından alkış
lar) Atatürk milliyetçiliği bizim yaşama kaynağımız 
ve karakterimdzdir. Anarşistin, bölücünün; Devletin 
bekçisine polisine kurşun sıkan zihniyetin bütünüy
le karşısındayız, olmaya da devam edeceğiz. Cehale
tin, karanlığın, zulmün düşmanıyız. Okullar, karga
şanın, buhranın çöreklendiği, beslendiği yerler değil
dir, olamazlar da. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayenizde 
oldu, sayenizde. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Sen yaptın, sen. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Huzurun, kanunlara uygun, devlet, mil
let bütünlüğünün, demokratik Cumhuriyet düşmanla
rının kimler olduğunu artık, kör görmüş, sağır işit-
miştir, duymayan ve görmeyenler... 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Bir, siz duyma
dınız, siz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın Birgit, o lâf 
size aittir. 

Duymayan ve görmeyenler, vicdanı sağır, sağdu
yusu kör olanlardır, maksatlılardır. Saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından «Bravo»' sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Bakan 

şahsıma sataşmıştır, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi konuda nedir Sayın Sönmez? 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Efendim, beni 

bir denetim görevi yaptığım yerde suçlu olarak nite
lemiştir. Ben ancak, yargı organlarının karşısında suç
lanırım, Bakan beni suçlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, ben de dikkatle izle
dim, «İspat edilmediği takdirde suçludur» beyanı var
dır. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Yani, şahsımla 
ilgili olarak, bunları söyleyen suçludur diyor. Ben 
direniyorum, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben bir sataşma görmü
yorum. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
nasıl görmezsiniz efendim? «Yalancıdır» diyor. «Ol
mayan şeyleri ileri sürüyor» diyor. Kendisinin nitelik
lerini söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, Sayın Bakan birta
kım iddialarda bulunduğunuzu ifade ederek, ispat 
edemediğiniz takdirde suçlu olduğunuzu söyledi... 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Direniyorum, 
benim yasal hakkım. 

BAŞKAN — Direniyor sanız, elbette hakkınız. 
Sayın milletvekilleri; Başkanlık, Sayın Bakanın 

konuşmalarında Sayın Sönmez'e bir sataşma olma
dığı kanaatindedir... 

H. AVNt KAVURMACIOĞLÜ (Niğde) — Sa
yın Başkan, taraf tutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu, İçtüzüğü 
okursanız taraf tutmadığımı bilirsiniz ve görürsünüz. 
Çok rica ediyorum, taraf tutma anlayışınız bu olma
malı, İçtüzüğü açın, okuyun. 

ÖNOL SAKAR (Manisa) — Her «Direniyorum» 
diyeni oylayamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, Sayın Bakanın ken
disine sataştığı iddiasında direnmektedir. Sataşma 
iddiasını kabul eden arkadaşlarım lütfen işaret buyur
sunlar... 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, gündem dışı konuşma vardır, bu hususu oy
layamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Angı, içtüzüğü açıp okursanız, 
bunun benim görevim olduğunu görürsünüz. Sayın 
Çakmak yanınızda. 

Kabul etmeyenler... Sataşma iddiası kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Sönmez. 
Sayın Sönmez, rica ediyorum, yeni bir sataşmaya 

meydan vermeyiniz. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
elbetteki kendisinin konuştuğu üslupla konuşmaya
cağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Gündem dışı konuşmamı yaptığım zaman; eği

tim, öğretmen ve bu eğitim öğretim kurumlarında gö
revli arkadaşların sorunlarını, Bakanın bu kurumlar 
ve kişilerle ilgili tutumunu kınamıştım. Oysaki ver
diğim örnekler, dile getirdiğim davranışlar gerçeğin 
ta kendisi ve bugün bütün Türk kamuoyunun gözü 
önünde olan olaylardır. 

Sayın Bakan çıkıyor, bundan önce basın toplan
tılarında söylediği gibi, komandoları toplayıp nutuk 
çektiği gibi «Ben Atatürkçüyüm» diyor, insan «Ata
türkçüyüm» demekle Atatürkçü olmaz arkadaşlar. 
Duvardan Atatürk'ün resmini indireceksin, Atatürk' 
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ün söylevlerini okullardan kaldıracaksın, Atatürk'ün 
nutuklarını okutmayacaksın, ondan sonra da kalkıp 
«Atatürkçüyüm» diyeceksin. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bu Atatürkçülük değildir, bu Ata
türkçülük değildir arkadaşlar. 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Sen 
nerede gördün bunu? 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) Ben gözümle 
gördüm. Bugün Antakya Eğitim Enstitüsünde Ata
türk'ün resmi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, konuşmanıza devam 
\buyurun efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Sizin Ata
türk'le ilgili sözleriniz, Atatürk'le ilgili davranışları
nız sadece yapmacık. 

Ondan sonra sayın Bakan diyor ki: «Ben kitap 
dostuyum». Şimdi, sayın Bakan, ya kitabın veya 
dostluğun ne olduğunu bilmiyor. C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Bundan bir sene önce oku
nan kitapları yasaklayacaksınız, hem de Göthe'nin 
eserlerini, Dostoyevski'nin eserlerini yasaklayacaksı
nız, ünü yurt dışına çıkmış Türk yazarlarının eser
lerini okutmayacaksınız; Ali Baba'yı Kırk Harami
leri okutacaksınız ondan sonra da utanmadan «Ben 
kitap düşmanı değilim» diyeceksiniz. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar) Siz kitap düşmanı
sınız, siz kitap katilisiniz. (A. P. sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar). 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, sözünü geri alsın. Utanmaz adam sen
sin. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Konuşaca-
ğim, ben konuşacağım, ben konuşacağım, siz ne derse
niz deyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, Sayın Sönmez. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Elfazı galize 
Sayın Başkan, elfazı galize. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, oturun lütfen, otu
run efendim yerinize. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — (Kürsünün 
önüne gelerek) Bu nasıl söz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Oturun efendim yerinize. Oturun 
beyefendi yerinize. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Bu kürsü 
babanızın malı değil. 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Utanmaz sensin. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmaçıoğlu, oturun lüt
fen yerinize. 

| Saym Sönmez, Sayın Sönmez bir söz kullandınız; 
onu geri almanızı rica ediyorum; «Utanmadan» sö
zünü geri almanızı rica ediyorum. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Sayın Baş
kanım... 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Utanmaz di
yemez. 

BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Keskin, 
muamele yapma imkânını bırakın bana. Çok rica 

I ederim. Sayın Sönmez, o lâfı rica ediyorum geri alın 
lütfen. 

DAVUT AKSU (Kars) — Lâyıktır onun için. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Saym Baş-
nım peki, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Buyu
run efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Şimdi, saym 
Bakanın Türkiye'de yasakladığı kitaplara ben örnek 
verdim. Kendisinin gibi, sabahleyin yataktan kalkıp 
gece yatağa girdiğim zaman hayal kurup konuşan 
bir insan değilim, tamam mı.. Yasakladığı kitaplar
dan örnek verdim. Burada milletvekili olan arka
daşlarımızın, Türkiye'nin sorunlarını dile getiren ya
saklanan araştırma niteliğinde kitapları var ortada 
ve kalkıp diyor ki: «Seks eserlerini yasakladım». 
Seks eserlerini sizin devrinizde Türk köylüsünün kal
bine siz soktunuz. (C. H. P. sıralarından «Bravo ses
leri alkışlar). 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bu ne biçim 
konuşma. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Bir örnek 
vereceğim: Siz ahlâktan bahsediyorsunuz, erdemden 
bahsediyorsunuz ve Türkeş'in müfettişliğinden, Ba
kanlık Müsteşar Yardımcılığına getirdiğiniz kişileri 
sekreterlere saldırtıyorsunuz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) Onları temizleyin. Eğer ah
lâk dosto iseniz, eğer erdemli iseniz yanınınzda ça
lıştırdığınız 18 yaşındaki sekreterlere sarkıntılık et
meyin. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkış
lar). 

Şimdi de bundan, yasayı koruyacaklarmış, Ana
yasayı koruyacaklarmış, kitap dostlarıymışlar, Atatürk 
dostlarıymış... Siz her şeyden önce kitabı, Atatürk'ü 
sevmenin yanında insan sevgisini öğrenin, o yeter. 
Bu bakandan bundan başka da bir şey beklemiyorum 
ben... 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Sen biliyor mu
sun bunları? 
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BAŞKAN — Efendim takibetme imkânı verin, 
Sayın Göktepe, hatibi dinleme imkânı verin lütfen. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Haddi za
tında bu bakanın Millî Eğitimin başına gelmesi 
ulusumuz için büyük bir talihsizliktir. Saygılarımla. 
(C. H. P, sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sönmez. 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Zeki Teki
tlerin, Nevşehir'in üzüm sorunu ile ilgili gündem dışı 
konuşması ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Özt-
rak'ın cevabı. 

BAŞKAN — Nevşehir Milletvekili Sayın Zeki 
Tekiner, bölgenizdeki üzüm sorunu ile ilgili olarak 
söz istediniz, buyurun efendim. 

MEHMET ZEKÎ TEKÎNER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Nevşehir ve do
laylarının daha doğrusu Orta Anadolu ve Güney
doğu Anadolu üzüm üreticilerinin sorunlarını dile 
getirmeye çalışacağım. 

Anayasamızın 52 nci maddesinin son fıkrası; 
Devletin tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların eme
ğini değerlendirmek için gereken tedbirleri alacağını 
emreder. 

Yine kişiler ve bölgeler arası sosyal adaletin sağ
lanması da Devitin başta gelen görevlerindendir. 
Anayasamızın bu açık hükümlerine rağmen, uygu
lamanın ne şekilde olduğunu belirtmek istiyorum. 

Nevşehir ve dolaylarında bol miktarda çekirdek
li üzüm üretilir; bunun bir kısmı yaş iken düşük 
değerle elden çıkarılır, bir kısmı da kurutulur. Tekel 
İdaresi bu kuru üzümün mahdut ölçüde olanını rakı 
yapmak için alır, geri kalanı da çarçur olur. 

Bağcılıkta kullanılan kükürt ve zararlılar için ilâç 
fiyatlarının pahalılığı gözönüne alınırsa, üretici eme
ğini dahi kazanamamaktadır. 

Ecevit Hükümetine kadar Tekel idaresi çok dü
şük fiyatla üzüm almıştı. Ecevit Hükümeti zamanın
da ilk defa kilosu 650 kuruştan üzüm alımı yapıl
mıştır. Bir ölçüde de olsa üzüm üreticisinin yüzü 
gülmüştür. 

Geçen yıllarda Tekel İdaresi üzüm alımına erken 
başladığı halde, bu yıl ne hikmetse alım işi bir hayli 
geciktirilmiştir. Bunun sonucu olarak da üretici ürü
nünü çok düşük fiyatla tüccara devretmek zorunda 
kalmıştır. Üretici kar altında Tekelin alım yeri önün
de günlerce beklemek zorunda bırakılmıştır. Bütün 
bu güçlükler nedeni ile, üretici bağlarını sökmekte, 
tarla haline getirmektedir, 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye ölçüsünde tarımla 
I uğraşanlar sıkıntı içindedir. Ama bir ölçüde de olsa 

Doğu Anadolu hayvan üreticisi, Karadeniz Bölgesi 
tütün, çay ve fındık üreticisi^ Batı Anadolu tütün, 
pamuk ve çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi, Devletin 
destekleme alımından yararlandırılmalardır. Buna 
karşın Orta Anadolu üzüm, meyve ve patates üreti-

I cisi kaderine terk edilmiştir. 
Bu uygulama bölgeler arası sosyal adalet kavramı 

ile bağdaşamaz. Üzüm üreticisi bu yıl Tekel İdaresi
nin alım fiyatlarını da az bulmaktadır. Bir kilo kuru 
üzümden ortalama 700 ilâ 800 santilitre rakı yapıl
maktadır. 700 santilitre rakının fiyatı 40 ilâ 50 liradır. 
Rakı fiyatı böyle olunca üzümün fiyatının da 650 

I kuruştan yüksek olması lâzımdır. 

Üstelik 1974 yılındaki 650 kuruş ile bu yılki 650 
kuruş satınalma yönünden eşit değildir. Üretici dert 
ve sıkıntılarını çeşitli yollarla Başbakana ve Gümrük 
Tekel Bakanına iletmiştir, ama derde deva olacak for
mül zamanında alınmamıştır. 

Hükümet, 13 Ocak 1976 günlü kararname ile 
I çekirdekli kuru üzümü de destekleme alımına tabi 
I kılmıştır; ama bu kararnameden üretici değil; tüccar 
I ve aracı yararlanmıştır. Kararname çıktığında üretici 

ürününü çoktan tüccara devretmişti. Bu davranış 
Cephe Hükümetinin iktisadî felsefesine uygundur. 

I Zira, Cephe Hükümeti üreticinin değil, tüccarın ve 
I aracının yanındadır. 
I Hükümetin yayınladığı kararnamede, çekirdekli 

kuru üzüm destekleme alımlarının, Güneydoğu Birlik 
ve Tasko Birlikçe yapılacağını amirdir. Bölgemdeki 
uygulamadan biliyorum. Tasko Birlik seçim kaybeden 
Adalet Partili seçimzadelerin ve militanlarının arpa
lığıdır. Bundan dolayı yıllar yılı zarar eden ve bü
yük borç yükü altında olan bir kuruluştur. Görevin 
bu kuruluşa verilmesi üzüm üreticisini Adalet Par-

I tisinin ekonomik baskısı altına sokacaktır. 

Kararnamenin 9 ncu maddesinde, Tekel İdaresi 
personelinin alım sırasında yardımcı olacağı bildiril-

I mektedir. Yani Tekel İdaresi personeli üzüm alımın
da çalışacak, üzüm Tasko Birlikçe büyük ölçüde Te
kele satılacaktır. Tasko Birlik bu arada ne işe ya
rayacaktır? Tasko Birlik siyasal yönden üzüm üre
ticisi üzerinde Adalet Partisi yararına baskı kura
caktır. 

Arkadaşlar, bu destekleme alımını doğrudan doğ
ruya Tekel İdaresi yapsaydı, her halde amaca daha 
uygun düşerdi. Cephe Hükümetinin üreticiden yana 

i ciddî tedbirler getirmeyeceğini bilmekle beraber, arz 
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ettiğim konuları gözönünde bulundurması dileğiyle 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekiner. 
Cevap vermek üzere Gümrük ve Tekel Bakanı 

Sayın Orhan Öztrak, buyurun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZTRAK (C, Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; Sayın Zeki Tekiner'in bahis 
konusu ettiği üzüm mevzuu üzerinde bilgi arz ede
ceğim. 

Türkiye'de, tahminlere göre bu yıl 60 milyon ki
logram seviyesinde çekirdeksiz kuru üzüm vardır. 
Geçtiğimiz yıllarda kuru üzümün alıcısı yalnız Tekel 
ve tüccar idi. Bu yıl Hükümetimiz çıkardığı bir ka
rarname ile çekirdeksiz üzümü. 

MEHMET ZEKÎ TEKÎNER (Nevşehir) — Çekir
dekli Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Çekirdekli kuru üzümü des
tekleme alanına almış bulunuyor. 

Bu üzümler Tekelin mubayaa ettiği fiyattan ve 
takip ettiği usullerle satmalı nacaktır. Bu üzümlerin 
mubayaası, üç yeni kurum tarafından desteklenme 
görevi üzerine alınmak suretiyle yapılacaktır. Tasko-
birlik, Nevşehir Birliği ve aynı zamanda Doğu Ana
dolu Birlikleri tarafından bu üzümlerin tümü alına
caktır. 

Böylece, kararnamenin hedefi, üreticinin ürününü 
değerlendirmede gereken görevi yapmak olduğu gibi; 
bundan evvelki yıllarda yapılan uygulama dolayısıy-
le üreticinin, Tekelden sonra yapılan mubayaalarda 
uğradığı zararı da telâfi etmektir. 

Bu kararname ile bu birliklere 240 milyon lira 
civarında bir reeskont kredisi açılmıştır. Bu rees
kont kredisi bütün üzümlerin alımında yetmediği 
ahvalde kararname, yeteri miktarınca paranın ayrıca 
temin edileceğini de derpiş etmektedir. 

Bunun yanında, bu yıl Tekel üzümün sanayi ola
rak da değerlendirilmesi hususunda ciddî adımlar at
mış ve Orta Anadolu'da 15 milyon litre kapasiteli bir 
üzüm işleme fabrikası kurma kararını vermiştir. Bu 
Soma fabrikası zannediyorum ki, bir yandan üzümü 
iptidaî madde olarak değerlendirirken, öbür yandan 
da kararname, refahı yaymak, sosyal adaletin icap
larını yerine getirmek amacıyle hedeflerine doğru 
gerekli tatbikatı yapacaktır. 

Bu alanda bu yıl Tekel kendi ihtiyacı için 32 
milyon kilogram çekirdeksiz kuru üzüm satınalma-

ya devam ediyor. Bunun yanında, demin arz ettiğim. 
birliklere teknik ve ekspertiz yardımı yapmak sure
tiyle üreticinin zarara uğramamasını temin etmek 
amacıyle o birliklere verilen görevin mükemmel mâ
nası ile ifa edilmesi sağlanacaktır. 

Sayın Zeki Tekiner'e arzım bundan ibarettir. Ba
na bu fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ede
rim. Zannediyorum ki, önümüzdeki yıllarda gerek sa
nayi itibariyle, gerekse başlattığımız destekleme mu
bayaalarında, bugün olan bazı noksanlıkları telâfi et
mek amacıyle yapacağımız uygulama sonucunda daha 
az hatamız olacaktır. 

Bugün Orta Anadolu'da birliklerden bir tanesi, 
Taskobirlik alıma girmiş bulunuyor. Doğu Anadolu 
Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği de önümüz
deki üç gün içinde alıma girmiş bulunacaktır. Nev
şehir Birliği de harekete geçmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
ülke asayişi ile ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Sayın Nurettin 
Karsu, ülke asayişi ile ilgili olarak gündem dışı söz 
istediniz. Buyurun efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Cephe Hükümetinin işbaşına geçtiği günden beri 
ülkede sürdürülen anarşi tüm ülkeyi etkisi altına al
mış ve Türk Ulusunun huzurunu günden güne artan 
bir hızla kemirmeye başlamıştır. Kaba gücü ve si
lâhlı eylemlere vardırılan saldırılar, üniversite ve yük
sekokullarda, hatta lise ve ortaokullara da inerek, bir
çok cana kıyılmasına neden olmaktadır. Her gün ülke
nin bir başka köşesinde, Türk halkını karşı karşıya 
getiren, işyerlerini tahrip eden, ocaklar söndüren ve 
canlara acımasız bir biçimde kıyanlar, yanılttıkları bir 
kısım Türk çocuklarını da araç olarak kullanmaya 
başlamışlardır. Bunun tertipçisi, kim olursa olsun, baş 
sorumlusu Cephe Hükümetinin başı ve Başbakanıdır. 
Bu Cephe kurulduğu günden beri, Türk çocuklarını 
kamplara bölmüş ve bir kısım güçleri muhalefete ve 
halkımıza karşı vurucu bir güç olarak kullanmakta
dır. Böylece anarşiyi yaygın hale getirip, ülkeyi 
uçurumun kenarına götürmeye ve düşmanlarımızın 
amaçladıkları noktaya vardırmaya çalışmaktadır. 
Cephe Hükümetinin içinde ve kendisini Başbakandan 
daha yetkili gören, devleti kontrolü altına alan kişi
lerin belli ve maksatlı amaçları olduğunu, bu ülkede 
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anlamayan kalmadığı halde Cephe Başbakanının buna 
duyarsızlık göstermesi, sorumsuzluğunu daha da ağır
laştırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; güvenoylarınızla verdiğiniz 
gücü geri almadığınız ve bu suskunluğunuzu devam 
ettirdiğiniz takdirde, bunun sorumluluğunda sizin de 
büyük payınız olacaktır. Dar olanakları ve gelenek
sel yoklukları ile, dişini tırnağına takarak, biricik umut
ları olan çocuklarını okutmaya gönderen ana ve baba
ların acılarını içinde duymayan Cephe İktidarı, bu 
sorumsuz kıyım ve saldırıları sürdürenlere artık «dur» 
demelidir. «Dur» demedikçe, sokak anarşisinin üste
sinden gelmedikçe, Türk halkı önünde bunun hesabı
nı vermek zorunda kalacaklardır. 

Değerli milletvekilleri; Cephe içinde bulunan bu 
hesaplı kişileri, hâlâ koruyucu kanatlarınız altında 
tutmaya devam ederek, kardeş kanının akmasına se
yirci kalmakta ısrar edecek misiniz? Dışarıdan top
ladığı ve eline bomba, dinamit, boğma telleri ve Çek 
silâhları vererek, Ege Üniversitesinde okuyan Türk 
çocuklarının üzerine saldıranların, şerefli jandarma 
subayına «aşırı solcu» damgasını vurarak, görevlileri 
sindirmeye çalışan Hükümet üyesi ve Başbakan Yar
dımcısı hakkında Cephe Hükümeti ne düşünüyor aca
ba? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Olayların Hükümeti aştığını belirten Sayın Demi-
rel'in, ortağına karşı olan suskunluğu böyle devam 
ettikçe, bu ülkede esen anarşi havasının duracağım 
sanmıyorum. Çünkü, anarşiyi yöneten kişi, Hüküme
tin içinde, hem de en etkili koltuğunda oturmakta
dır. Ülkemizde Hitler'e, Grivas'lara ve Anadolu'daki 
Türkleri kuyulara atarak boğduran Hırvat asıllı Ku
yucu Murat Paşalara özenenler hüsrana uğrayacaklar
dır. Milliyetçiliği soyut bir kavram haline getiren 
Cephe İktidarı, sosyal adaletten yoksun bir düzenin 
aç bıraktığı insanları yoksulluktan kurtarıp, ekono
mik güçlenmelerini sağlayan somut ve yaygın örnek
ler vermedikçe, gerçek milliyetçilikten söz edemez. 

Büyük Türk Ozanı Pir Sultan'ın dediği gibi, «Ar
tık kimse Türk halkını ne sürüye, ne de ölüye sayama
yacaktır.» Artık tutuculuğu ve çağın gerisinde düşün
meyi bir yana bırakarak, aç, susuz, yolsuz, okulsuz 
ve ilâçsız Türk köylüsünün sosyo - ekonomik sorun
larını çözmek ve kendi cennetinizden önce, fakir Ana
dolu köylsünün aç midesini düşünmek zorundasınız. 
Gerçek cennet, anaların ve fakir Türk halkının ayak
ları altındadır. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, toparlayın efendim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Türk Ulu
sunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarabilenler, aradık
ları cenneti daha kolay bulacaklardır. 

Sayın Ecevit'in 7,5 aylık iktidarı zamanında, bu 
ülkede bir tek insanın burnu bile kanamadığı halde, 
10 aylık Cephe iktidarı dönemi bu ülkeyi kan ve ateş 
ortamına getirmiştir. Anadolu'nun kurtuluşunda ne 
dedeleri, ne babaları ne de kendileri bulunmadıkları 
halde, yadigâr silâhlardan bahsederek Türk çocuk
larını birbirine öldürtenlere, bu Cephe ve bu Cephe 
Başının «dur» demesi zamanı gelmiş hatta geçmiş
tir bile. Bu topraklara kanı ile ean vermiş olanların 
çocukları olarak bu anarşiye, bu soyguna, bu bozuk 
düzene «dur» demediğimiz takdirde bunun vebali he
pimizin ve başta sizin olacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Malatya'daki po

lisi kim vurdu? 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin aranız

da yetiştirdiğiniz kişi, Sadık Perinçek'in oğlu. 
BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ediyorum, ko

nuşmanızı yaptınız. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Cevap veri

yorum Sayın Başkan. 

4. — İstanbul Milletvekili A. Doğan Öztunç'un, 
üniversite özerkliği ve güvencesi ile ilgili gündem dı
şı konuşması ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
cevabı. 

BAŞKAN — Ülkede üniversite özerkliği ve gü
vencesi ile ilgili olarak İstanbul Milletvekili Sayın 
Doğan Öztunç, gündem dışı söz istediniz, buyurunuz 
efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Ülkede her gün kanlı baskınlara, vahşi saldırıla
ra ve faşist uygulamalara tanık olmaktayız. Tüm ile
rici, demokrat, yurtsever aydın ve emekçi kesim üze
rine, faşist zorbalar tarafından silâhlı saldırılar sür
dürülmektedir.. Her gün, ülkemizin gelecekteki yö
neticisi genç devrimciler saldırılara uğramakta, kur
şunlanmakta ve ölüdürülmektedir. Üniversiteler ve 
yurtlar komando denilen sokak zorbaları tarafından 
işgal altında tutulmaktadır. Gençliğe Anayasanın ge
reği olarak sosyal ve ekonomik haklarını vermeyen
ler, gençlerin geleceğine ipotek koyanlar, gençliğe 
ve topluma karşı suç işlemektedirler. Bugün ülkemi
zin geleceği gençlere sıkı sıkıya sahip olmamızı ge-
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rektirmektedir. Devlet gençliğe karşı öğretim, eğitim 
ve çalışma olanakları yaratmakla yükümlüdür. 

Bir ülkede çözümlenmemiş sosyo - ekonomik so
runlar varsa, bir ülke dışa bağımlı ise, bir ülkede sö
mürü düzeni alabildiğine yaygmlaşmışsa ve o ülkede 
can, mal, eğitim güvenliği kalmamışsa, o ülke gençliği
nin suskun ve hareketsiz kalacağını beklemek hayaldir. 

Ülkedeki bozuk düzenden çıkar sağlayan çevreler, 
düzenin demokratik yöntemlerle ulusal gerçekler doğ
rultusunda değiştirilmesi uğraşına katılan gençlere 
karşı kanlı şiddet ve kıyım eylemlerine girişmişler
dir. Amaçları, baskınla, saldırıyle yasaları çiğneye
rek Devleti ele geçirmek ve sermaye diktatörlüğü 
kurmaktır. Bunun için de halka, gençliğe ve Devlete 
karşı ayaklanmışlardır. Bu karanlık ve çağ dışı amaç
ları için kafalarını şartlandırdıkları bir militan grupu, 
Milliyetçi Hareket Partisi yönetimindeki Ülkü Ocak- | 
çı komandoları, tepki ve terör unsuru olarak kullan- ı 
maktadırlar. 

işlenen cinayetlerin arkasında Cephe iktidarı bu
lunmaktadır. işlenen cinayetlerin tümünde Cephe 
Hükümetinin parmağı, sıkılan her kurşunda Cephe ı 
Hükümetinin parmak izi vardır. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Cumhuriyet Türkiye'sinde Devlet Bakanlığı kol
tuğunda oturan ve kendisine «Başbuğ» dedirten, Or
ta Asya kafatasçısı, fanatik bir maceracı, sokağı ve 
Devleti ele geçirmek için her gün yeni yeni kanlı ey
lemlere girişmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir parti şefi, kan dökme 
ihtirasını ve macera tutkusunu tatmin etme uğruna, 
Türk demokrasisinin ve Türk Devletinin kundaklan
masına göz yummaktadır. 

Benim Anadoluriî dev kucağında böyle cüce bir 
insan emzirmemiştir. Cumhuriyet Türkiye'sinde ilk 
kez siyasal iktidar sokak eşkiyası ile, vurucu militan 
unsurlarla bütünleşerek kendi halkına sırt çevirmiştir. 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal iktidar. 
gayri millî ve gayri meşru unsurlarla bütünleşme ça
basına girişmiştir. Demokratik yollardan iktidara ge
lemeyeceğini anladığı için, sosyal hukuk devletini yı
kıp, sokağı ele geçirerek faşizmi egemen yapmak is
temektedir. Bunun için de Demirel Hükümeti, sokak 
zorbalarını polisin bir kısmı ile birleştirerek baskın 
ve saldırı yolunu tutmuştur. 

Siyasal iktilara sırtını dayayan ve ondan kaynak- I 
lanan sokak çeteleri ve polis birlikleri, normal ola
rak yakalayıp teslim alabilecekleri kişileri, suçlu suç
suz ayırımı yapmadan, yargı önüne çıkarmayı dü- j 

şünmeden, vahşice kurşunlamakta ve hatta bombala
maktadır. 

Bu kanlı eylemler karşısında, Hükümet üyeleri, 
Romalı gladyatörlerin vahşi gösterilerini seyredenler 
kadar kandan ve işkenceden zevk almaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, ülkeyi kana bulayan, demok
rasiyi ve lâik sosyal hukuk devletini yıkmayı amaç
layanlar, vahşet ve zulüm düzenini deneyenler, ken
dilerinden öncekilerin hazin akıbetlerine uğrayacak
lardır. Bunlar daha şimdiden yasaları çiğnemiş ve 
Anayasa dışına düşmüşlerdir. Çünkü halka, rejime 
ve Devlete karşı ayaklanmışlardıı. 

Bu kana susamış siyasî drakulaların sonu, ben
zerleri kadar kötü olacaktır. Bu Hükümet acze düş
müştür, yasa dışı militan unsurlarla bütünleşmiştir. 
Onun için bu Hükümet gayrimeşrudur, derhal çekil
melidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Öztunç. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, içişleri Ba

kanı Sayın Oğuzhan Asiltürk, buyurunuz efendim. 

tÇlŞLERt BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım, 

1968 yıllarında bütün dünyada başlayan, bütün 
dünyada ağırlığını ve dehşetini hissettiren olaylar, 
daha sonra bütün dünya milletlerinin elbirliği ile al
dığı karârlar neticesinde söndürülmüş, maalesef mem
leketimizde ise o tarihten bu ana kadar devam ede-
gelmiştir. 

Bu hadiseler 40 milyon vatan evlâdını aslında 
acıya, üzüntüye, eleme gark eden hadiselerdir. Bu 
hadiselerin ne çıkışını, ne devamını tasvip etmek 
mümkün değildir. Bu hadiselerin önlenmesi için ge
reken her türlü gayreti, 40 milyon insanın vicdanın
da hissedecek ölçüde, kendisinin bizzat yaptığı gibi, 
mensup olduğu teşekküller olarak da; siyasî partiler 
olarak da, Hükümet olarak da, iktidar ve muhalefet 
olarak da ayrı ayrı yapması gerekir. Biz buna inanı
yoruz ve bunun doğru olduğunu her zaman müdafaa 
ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hadiselerin önlenmesi için 
gereken her türlü gayret gösterilmektedir. Bu, hadi
senin vukua gelmesinin mutlaka yok edilmesi mana
sını taşımaz. Hadiselerin önlenmesi için, elimizde 
mevcut bütün imkânlarla, emniyet ve asayiş kuvvet
leri seferber edilerek, büyük bir fedakârlıkla çalış-
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maktayız. Ancak, hadiselerin çıkışına olduğu kadar, 
devamına da hepimizin karşı çıkması şarttır. 

Bu hadiseleri, aslında, Türkiye'de çok küçük bir 
grup, - sayıları birkaç bine varacağını söyleyebilece
ğimiz ölçüde çok küçük bir grup - çıkarmaktadır ve 
bu hadiseleri çıkaranların tamamını, hadise... 

MALIK YILMAN (Hatay) — «Grup» değil 
«Gruplar» Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Yılman, rica ediyorum mü
dahale etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Hadise çıkaran manasında «grup» di
yorum, hadiseleri çıkaranların tamamını içine alarak 
«grup» diyorum, sayısal ifade bakımından «grup» 
diyorum ve sayıları birkaç bine varan, bu hadiseleri 
çıkaran «grup» değişik fikirlere sahip olan, topladı
ğınız takdirde birkaç bine varan bu grup, maalesef 
bütün Türkiye'yi huzursuz edebilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, meselenin üzerine eğilir
ken onu teşhiste isabet etmek lâzımdır. Eğer muhale
fet olarak çıkıp da; «Bunu iktidar yapıyor; bu kur
şunların arasında tetiği çeken elin parmak izi ikti
darın parmak izidir» derseniz, isabetli hareket etmez
siniz, doğru bir şeye varamazsınız, çözemezsiniz de. 
Ama biz de çıkar size dersek ki; «Bu tetiği çeken elin 
arkasında siz varsınız.» böylece biz de haksızlık et
miş oluruz. Ama burada bu ifadeyi iktidar olarak da, 
muhalefet olarak da ortaya koymak mecburiyetin
deyiz. 

Bu hadiseleri çıkaranlar, iktidarın da, muhalefe
tin de dışında, dış mihraklardan beslenen birtakım 
kimseler olduğu müddetçe; bunlar da iyice teşhis ve 
ilân edilmediği müddetçe hadiseleri genellemek müm
kün değildir. 

Burada konuşan muhalefete mensup arkadaşla
rım çıkar da, hakikaten haksız olarak, gelir; «Bütün 
bu cinayetler Hükümet tarafından işleniyor» derse, 
inandırıcı da olmaz. Hükümet, iktidar, çıkan hadise
lerden yıpranır. İktidarın kendisinin hadise çıkarma
sını istemek ve beklemek, akıl ve mantıkla kabili telif 
değildir. İktidar hadise çıkarmaz, iktidar hadise çı
karmak istemez. İktidara rağmen hadise çıkarmak is
teyen gruplar vardır ve şimdi Türkiye'de var. Hadi
seyi bunlar çıkarmaktadır. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Grup değil Sayın 
Bakan, gruplar. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Bunu iktidarla parelel görmenin mana
sı yoktur. «İktidar» diyorsunuz, bir genelleme yapı

yorsunuz. «Hükümet» diyorsunuz ve bu tetikleri çe
ken ellerin arkasında Hükümetin parmak izi oldu
ğunu iddia ediyorsunuz. Bunda hiç bir zaman hak
lılık kazanamazsınız. Bu iddia boşta kalmaya mah
kûmdur. 

Değerli arkadaşlarım, meselâ bir arkadaşımız 
- aslında çok kıymetli bir genç parlamenter arkada
şımız - buraya çıkabiliyor ve rahatça, vahşice kur
şunlanan, bombalanan kimselerin bu halinden Hükü
metin zevk aldığını iddia edebiliyor. Doğru değildir 
arkadaşlar. Eğer biz anarşiyi önlemek istiyorsak, ik
tidar ve muhalefet olarak elbirliğiyle hareket etmek 
mecburiyetindeyiz;. eğer bu hadiselerin olmasını iste
miyorsak. ^ 

Bakınız .bu kıymetli arkadaşımızın bahsettiği ha
diseyi, size kısaca arz edeyim, 

22 Ocak 1976 günü, saat 20,35 sıralarında Ma
latya il merkezinde, Ankara garajı civarında görevli 
bulunan polis memuru Mehmet Şenses ve Kemal 
Uçaner, durumlarından şüphe ettikleri dört kişinin 
kimlik kontrolünü yapmak istemişlerdir. Bu dört kişi
den ikisi kimliklerini görevlilere gösterirken, görevli
lerin bu iki kişi ile alâkadar olduğu, dikkatlerinin 
bunların üzerine teksif edildiği bir anda, diğer iki 
kişi parklarının altından çıkardıkları otomatik silâh
larla doğrudan doğruya görevlilerin üzerine, vahşice 
ateş etmişlerdir. 

Bu, burada niçin zikredilmiyor? Devleti korumak 
için, Devletin varlığını müdafaa etmek için, şu Mec
lislerin varlığını müdafaa etmek için görev yapan in
sanlar bu şekilde kurşunlanıyor da, neden buna karşı 
çıkılmıyor? 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Ba
kan, yakalayıp hâkimin önüne çıkarın. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç rica ediyorum, siz 
konuşmanızı yaptınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu iki şey, bu iki 
iddia bir arada olmaz. Benim, gencecik çoluğu - ço
cuğu, evinde, sofrada akşam gelmesini bekledikleri 
polisim kurşunlanırken, buraya çıkıp aynı hassasiye
ti de göstermek lâzımdır. Biz ikisini de gösteriyoruz. 
(A. P., M. S. P., C. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Ne bir gencin ölmesine rıza gösteriyoruz, göz 
yumuyoruz, ne de bu rejimin, bu Parlamentonun, 
parlamenter düzenin müdafaasını üzerine alan o po
lis kardeşimizin vurulmasına rıza gösteriyoruz. 
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Lütfen aynı hassasiyeti ikisi için de gösteriniz. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Siz derken 

neyi kastediyorsunuz? Onu rica ediyorum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, polis memuru 
Mehmet Şenses o anda ölmüştür. Kemal Uçaner ise 
ağır şekilde yaralanmıştır. Silâh sesleri üzerine olay 
mahalline gelen bekçilere de ateş açan bu şahıslar, 
bekçi Bekir Altındağ'ın ölümüne, ayrıca iki bekçinin 
de yaralanmasına sebel olmuşlar ve olay mahallin
den kaçmışlardır. 

Burada bunun da takbih edilmesi gerekmez mi? 
(C. H. P. sıralarından, «Evet, takbih ediyoruz» ses
leri.) 

Görevli memurlara tevdi edilen iki adet kimlik 
kartından birisinin, istanbul Teknik Üniversitesi 
mezunu, İnşaat Mühendisi Savaş Arslan'a, diğerinin 
de, Metalürji Mühendisi İlker Akman'a ait olduğu 
görülmüş; ancak kimlik kartanndaki isimler üzerin
de yapılan tetkikatta, bunlardan Savaş Arslan'ın 
Türk Halk Kurtuluş Ordusu davası sanıklarından 
Hasan Basri Temizalp olduğu tespit edilmiş, İlker 
Akman'ın isminin ise gerçek olduğu anlaşılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Hasan Basri Temizalp, 
Jandarma Genel Komutanına yapılan suikastı ter
tip eden hücreye mensup olan şahıs olarak, o zaman 
hakkında gerekli kanunî ve adlî işlem yapılmış olan 
bir şahıstır. Bu şahıs geliyor, sizin görev verdiğiniz 
insanı, Meclisin görev verdiği insanı, Parlamenter 
düzenin korunmasında hayatını ortaya koyan insanı 
rahatlıkla, göz kırpmadan vuruyor ve bunun güven
lik kuvvetleri ile takibi bir hunharlık, bir canavar
lık, oluyor!... Bunu kabul etmek mümkün değildir. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Tabiî, göreviniz 
efendim. (C. H. P. sıralarından; gürültüler.) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 23 Ocak 1976 
günü Malatya'nın Turfanda sokağında, sanıklara ait 
olduğu bilinen siyah bir çanta ele geçirilmiştir. Çan
tanın içerisinde bir adet tomson tipi otomatik si
lâh, bu silâha ait iki şarjör, bir adet tahrip kalıbı, 
bir adet büyük ekmek bıçağı, bir adet Amerikan ya
pısı pusula, bir adet dinamit lokumu, daktilo ile ya
zılmış 28 sayfalık «Mevcut Durum ve Devrimci 
Taktiğimiz» başlıklı broşür, çok sayıda «Türkiye 
Halkına» başlıklı ve «Türkiye Halk Kurtuluş Partisi 
ve Cephesi» imzalı bildiriler bulunmuştur. 

25 Ocak 1976 günü olay sanıklarından olduğu 
tespit edilen Abuzer Karahan adlı şahıs, kalmakta 
olduğu evde yakalanmıştır. Ayrıca, olaydan önce 
sanıkları rvde barındırdıkları anlaşılan dört kişi de 
ele geçirilmiştir. Yapılan soruşturma esnasında diğer 
üç sanığın, Mehmet Emin Aktaş'ın rehberliğinde, 
Adıyaman ili istikametinde, dağyolunu takiben yurt 
dışına kaçmak üzere, il merkezinden uzaklaştıkları 
tespit edilmiş, jandarma helikopterleri ve motorlu 
vasıtalarla takibe geçilmiştir. 

Aralıksız sürdürülen arama ve tarama sonunda, 
kaçan sanıkların, 26 Ocak 1976 günü sabahı saat 7,00 
sıralarında, il merkezine on kilometre mesafede bu
lunan Beyler Deresinde bulunan bir dağ evine, çatış
madan sonra sığındıkları görülmüş ve burası güven
lik kuvvetlerince kuşatılmıştır. Sanıklar müteaddit 
defalar teslim olmaya çağrılmıştır. Megafonla, ken
dilerine, karşı koymanın faydasızlığı anlatılmıştır. 
Karşılık olarak silâhla, ateşle cevap vermişlerdir. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Burası sa
bit olmamıştır Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Arkasından bir helikopter etrafta do
laşarak, bilinen 'binanın etrafına, manevî bakımdan 
etki yapmak için el bombaları atmıştır; binanın etra
fına atılmıştır. Arkasından tekrar teslim ol çağrısın
da bulunulmuş, bu çağrıya da uzun namlulu silâh
larla karşılık verilmiş ve bir jandarma eri yaralan
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer ben o eşkiyayı takip 
etmezsem siz benden hesap sormalısınız.... 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Buraya kadar 
tamam. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Devletin jandarmasına, polisine bura
dan uzun namlulu silâhlarla ateş edilmiştir; Devle
tin polisi, jandarması bu ateşe mukabele etmiştir. 
İlgili mevzuata göre, Polis Vazife Salâhiyet Kanu
nuna göre, silâh kullanılma halleri tespit edilmiştir. 
Kanunun verdiği yetkiyi kullanan, sizin adınıza kul
lanan insanlar, bu karşılıklı müasedemede, karşılıklı 
silâh atışında vazifelerini yapmışlar, bunu neticesin
de de bu şahıslar ölü olarak ele geçirilmişlerdir. Bu
rada tercih, oradaki şahsındır. 

Değerli arkadaşlarım... 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — O kanun 

öyle demez Salâhiyet Kanunu öyle demez Sayın Ba
kan. 

BAŞKAN — 5aym Öztunç, çok rica ediyorum. 

— 729 — 



M. Meclisi B : 47 29 . 1 . 1976 O ; Jl 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kanun efen
dim, kanun öyle... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim kanun öyle... Bir dakika
nızı rica edeyim Sayın Bakan... Efendim, Sayın Ba
kanın beyanının doğru olup olmadığı hususunda mü
nakaşayı burada yapmak mümkün değildir. Sorum
luluğu var jse, işletilecek yollar Anayasamızda ve 
İçtüzükte var. Çok teşekkür ederim, rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Ben sayın arkadaşımın konuşmalarını 
tahrif etmek şöyle dursun, isminden bile söz etme
dim. Sayın Parlamenter arkadaşımın konuşmalarım 
tahrif etmek şöyle dursun, şöyle dedi demek şöyle 
dursun, isminden da'hi bahsetmedim. Nasıl tahrif edi
yorum anlamadım. 

Ben bir hadiseyi anlatıyorum, bir vesileyle, değer
li arkadaşımızın konuşması vesilesiyle burada bir 
hadiseyi anlatıyorum sadece. Kimsenin konuşmasını 
da tahrif etmiyorum. Sadece bir vaka anlatıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ölü veya diri yakalanma 
meselesine, gelince; diri olarak yakalanmasını ben de 
arzu ederim. Normal olarak bütün emniyet ve asa
yiş güçleri de bunu arzu ederler. Bu tercih, oradaki 
insanın yapacağı tercihtir. Kendisine, «Teslim olun, 
kanun namına teslim olun diyenlerin beynine kurşun 
sıkanlar, kendileri silâhlı çatışmaya girmişlerdir. Ne
yi müdafa edelim biz? Bu imkân elimizde değil ki. 
Bizim «teslim olunuz» deyişimize karşı kurşun sıkan 
insan, bu neticeyi kendisi kabul ediyor demektir. 
Yapacak başka bir şey yoktur. Bunun müdafaa edil
mesi de mümkün değildir, benim kanun anlayışıma 
göre. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan tespit sonunda 
3 ncü şahsın Orta - Doğu Teknik Üniversitesi İda
rî İlimler İşletme Fakültesi öğrencisi Yusuf Ziya 
Güneş olduğu tespit edilmiştir. Olaylarla ilgili ola
rak gözaltına alınan ve öldürülen şahıslarla irtibat
ları olduğu tespit edilen ve Elâzığ ilinde bulunduk
ları anlaşılan Mustafa Nardarh ile, A'bbas Kargül 
ve Cafer Özgül, 28 Ocak 1976 günü yakalanarak em
niyet kuvvetlerince Malatya'ya getirilmişlerdir. Sür
dürülen soruşturmadan, Türkiye Halk Kurtuluş Par
tisi ve Cephesi, Türk Halk Kurtuluş Ordusu adlı ille
gal örgüt mensuplarının, Malatya civarında başka da
ha yeni birtakım eylemlere girişecekleri şeklinde is
tihbarat da alınmış bulunmaktadır. Hadise bundan 
ibarettir. 

Bir insanın ölmesi herkesi üzer, ama burada üzül
memize rağmen Devletin emniyet ve asayiş güçlerini 

bir düşman telâkli ederek, onun «Kanun namına tes
lim olun» çağrısına kurşun sıkarak cevap verenleri 
de hiç birimizin müdafaa imkânı yoktur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım... 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Onlar bir suç 

işlemiştir. Ama onları, sorgu - sual sormadan öldür
mek de yasalarımızda yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ökmen, rica ediyorum, Sa
yın ökmen... 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Onları yargıla
yacak olan mahkemelerimizdir. 

BAŞKAN — Sayın Ökmen, Sayın Ökmen... 
Buyurunuz Sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, Sayın Bakan# konuşmalarında İsrarla birkaç 
cümle sarf etmiştir. Bunlardan tutabildiğim birkaç 
tanesini açıklamak istiyorum: 

«Resmî görevlilere ateş edenleri siz niçin takbih 
etmiyorsunuz?» diyor. Burada «siz» deyimi ile neyi 
kastediyor, açıklamasını rica ediyorum. 

Eğer «siz» deyimiyle, burada bizim işgal etmiş 
olduğumuz sıraları, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-
nu kastediyorsa, aslında, biz, ne resmî görevlilere 
ateş edeni, ne de resmî görevlilerden ateş edenleri 
tasvip etmiyoruz. Çünkü Sayın Başkanım, herhangi 
bir canlıyı imha etme kararı... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın ölçen... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yüce Heye

tin... 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. (A. P. sıraların

dan gürültüler.) 
Efendim bir soruyu anlamak için neticeyi bekle

dim. Teşekkür ederim Benim müdahale ettiğim anda 
da konuşmayı bitirdiler efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim müsaade 
edin. «Siz kelimesiyle Adalet Partisi kastediliyorsa... 

BAŞKAN — Efendim, ben de aynı cevabı vere
cektim. Teşekkür ederim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Resmî görevlilere 
herhangi bir şekilde silâh atanı biz de tasvip etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e, Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/542) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz sayın milletve
killeri. 

Sunuşlarımız var, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
var. Okutup, ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba

kanı thsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalışma Baka
nı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/543) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın dönüşüne kadar; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanfığma, Çalışma 
Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —"Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe'ye, Devlet Bakanı Gıyaset-
tin Karacanın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/544) 

BAŞKAN — Son tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne kadar; Ulaştırma 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 9 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/60) 

BAŞKAN — Başkanlığımıza gelmiş araştırma 
önergeleri vardır, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yıllar yılı her türlü haksızlığın., sömürünün, ezil

mişliğin diyarı olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesi insanları bugünde çağdışı, insanlık dışı bir ya
şam içindedirler. Halen çoğu mağrada yaşayan, hay
vanla beraber kalıp, hayvan nefesiyle ısınan, birik
miş mikroplu sarınç suları içen hayvan pisliğini ya
kacak olarak kullanan yolsuz, okulsuz, ışıksız olan 

bu bölge halkımıza her türlü ekonomik olanakları
mızı içeren sevgi dolu, insanlık dolu bir yaşam ver
memiz gerekirken biz halen bu insanlara göz yaşı, 
jandarma dipçiği ve ölüm vermekteyiz. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolumuz yeraltı ve yer
üstü zenginlikleriyle bilinen bir yöremizdir. Türkiye' 
yi besliyecek kadar münbit topraklara sahip bu Me-
zepotamya toprakları sulanarak insanlarına bir ya
şam cenneti yapılması gerekirken, aynı topraklar bir 
can pazarı haline gelerek ve çileli insanların kanla-
rıyle sulanarak mezarları haline getirilmiştir. 

insanlar arasında dil, ırk, din ve mezhep ayrımı 
yapmak suretiyle insanlara farklı haklar ve olanaklar 
sağlamak insanlık onuru ile, çağdaş uygarlık düşün
cesi ile bağdaştırmak mümkün değildir. C. H. P.'si 
hariç gelmiş geçmiş bütün iktidarlar doğuya ikinci 
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sımf vatandaş muamelesi yapmış ve bu bölge insan
larına hep kuşku ile, değişik nazarla bakılmıştır. 

Bölgenin ekonomik ve toplumsal yapısında yarı 
feodal kalıntılar halen mevcuttur. Bunun ekonomik 
ve siyasî alandaki etkileri bu bölgede bir yandan sos
yal adaletin, Öte yandan hukuk devletinin gerçekleş
mesini engellemektedir. Doğudaki geri kalmışlık eko
nomik, sosyal ve kültürel bir bütünlük arz. eder. Top
lumsal sorunların çözümü topyekün bir kalkınma ile 
mümkündür. Bütün üst yapı kurumlarındaki değiş
meler, ilerlemeler ve gelişmeler ekonomideki gelişme 
ve değişmeye tabidir. Ekonomisi geri olan bir toplu
mun eğitimde, kültürde, sosyal alanda ileri bir dü
zeye erişmesi olanak dışıdır. Ekonomiye devletin de
ğil tekelci sermayenin insafına bırakılmış olması bir 
geri bırakılmış sebebi olmaktadır. Çünkü kapitaliz
min esası sömürü olduğuna göre artık değerin en çok 
kâr sağlandığı yerlere ve sektörlere yatırım yapılması 
kaçınılmaz olmaktadır. Aksine hareket kapitalizmin 
eşitsiz gelişme yasasına ters düşer. 

Sadece doğunun kalkınması ve sanayileşmesi için 
Kebanda üretilen elektrik enerjisinin tekrar batıda 
tüketilmesi bölgeler arası dengesizliği daha da artır
mıştır. Bugünkü hükümetin bütçede doğunun kalkın
ması için bir miktar serbest fon ayrılması aldatma
ca, gayri samimî gördüğümüz gibi şu ana kadar hü
kümet yatırım programlarında ve Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında öngörülen yatırımların gerçek
leşmediğini esefle müşahade etmejcteyiz. 

Doğuda yaşayan vatandaşların ekonomik ve do-
layısıyle politik özgürlüğe kavuşması için köklü re
formlara girişilmesi, bölgesel bir sanayileşme ve şe
hirleşme programıyle gerçekleştirilmesi artık zorun-
luk halini almıştır. Devlet bundan böyle doğuya bas-
kıyle komandoyla değil halk yararına ekonomik, sos
yal ve eğitsel tedbirlerle reformlarla varlığını duyur
mak zamanı gelmiş ye geçmiştirde. 

Açıklanan nedenlerle : 
1. — Doğu ve Güneydoğu Anadolunun geri kal

mışlığının sosyo, ekonomik nedenlerini, 
2. — Doğu ve Güneydoğunun sorunları ve bu 

sorunların çözüm yollarıyla çözümlemeye gerekli ya
tırımların somut programlar halinde tespiti, 

3. — 1 nci, 2 nci, 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plan
larında son iki yılda dahil olmak üzere gösterilen he
deflerin hangi oranda gerçekleştiğinin tesbiti ile ger
çekleşmeyen kesimin nedenlerini saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci ve içtüzüğün 102 ve 103 ncü mad-

ı deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını say-
gıyle arz ederiz. 2 1 . 1 . ! 976 

Urfa Kars 
Celâl Paydaş Hasan Yıldırım 

Tunceli Siirt 
Süleyman Yıldırım Abdülkerim Zilân 

Mardin Mardin 
Ahmet Türk Nurettin Yılmaz 

Ağrı Siirt 
Cemil Erhan Abdülbaki Cartı 

Tunceli Bingöl 
Nihat Saltık H. Celâlettm Ezman 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
I ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu

tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 

i Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

I önergesi. (10161) 
I BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, okutu

yorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tutuklu, ve mahkûmların öteden beri süregelen 

cezaevlerindeki barınma, beslenme ve kötü sağlık 
koşullarından şikâyetleri ve bazı müessif olaylar bu 
günlerde de halkın büyük ilgisini çekmeye devam 

I etmektedir. 

I Cezaevlerindeki tutuklu ve mahkûmların büyük 
çoğunluğunun beslenme durumunun çok kötü oldu
ğu, 7 0 - 8 0 kişilik gayri sıhhî ranzalı koğuşlarda 
150 - 200 kişinin yattığı, temizlik imkânlarının yeter
li olmadığı ve bitlenmenin önlenemediği ilgili kişi
lerce belirtilmektedir. 

Diğer yandan bazı cezaevlerine keyif verici ve 
insan sağlığına zararlı maddelerin sokulduğu, satıl
dığı iddia edilmektedir. Ayrıca revir ve hastane gibi 
sağlık tesislerinde paralı mahkûm ve tutukluların 
sayfiye hayatı yaşadığı, tehlikeli şekilde hasta olan-

I ların da ölüme terkedildiği duyulmak veya görül
mektedir. 

Yıllardır Devlet ve siyasî iktidarlarca izlenen ye
tersiz ekonomik ve sosyal politikanın sonucu, çağın 
gerisinde kalmış bazı yasa ve maddelerinin icabı ce
zaevlerine düşürülen çoğu sağlıklı siyasî ve adi suç-

I tan tutuklu ve mahkûm binlerce vatandaşımızın kö-
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tü barınma ve beslenme koşulları nedeniyle sağlık
larını kaybettikleri, tedavisi güç veya imkânsız has
talıklara yakalandıkları herkesin malumudur. Disip
lin cezasına çarptırılanların işkence hücresinde çek
tikleri eziyet ve feci durumlar da herkesçe bilinmek
tedir. 

Tutuklu ve mahkûmların cezaevlerinde ıslah 
edilmeleri, eğitilmeleri ve topluma kazandırılmaları 
gerekirken; Anayasaya ve insan haklarına aykırı ola
rak eziyet ve işkence görmeleri, gayri sıhhî şartlar
da barındırılmaları, yeterince beslenmemeleri özetle, 
beden ve ruh sağlıklarının geriletilmesi ve bozulması 
asla hoşgörüyle karşılanamaz. 

Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasına daya
nak olmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri ge
reğince tutuklu ve mahkûmların sivil ve askerî ceza
evlerindeki barınma, beslenme ve sağlık koşulları
nın tespiti için Meclis Araştırması açılmasını saygı
larımızla rica ederiz. 

12.1.1976 

İstanbul 
M. Emin. Sungur 

İstanbul 
Doğan Öztunç 

Burdur 
Osman Aykul 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

İstanbul 
Engin Unsal 

İstanbul 
V. Yaşar Çalın 

İstanbul 
Şükriye Tok 

Balıkesir 
Orhan Üretmen 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Adana 
Osman Çıtırık 

BAŞKAN — önerge gündemdeki 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

yerini alacak 

3. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı kalkınma 
fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firma
lara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/62) 

BAŞKAN 
okutuyorum: 

Bir başka araştırma önergesi var, 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

özü : D. P. Teşkilâtı tarafından Kalkın
ma Fonu adı altında harcanan 400 mil-< 
yon TL. hakkında Meclis Araştırması 
açılması M. 

il 968 - 1973 yılları arasında Devlet Planlama Teş
kilâtı tarafından, teşkilâtın anagörevleri arasında bu
lunan mevzu ve çalışma sahaları için araştırma ya
pılmasını temin maksadı ile bir komisyon ku
rulmuş ve bu komisyon emrine Devlet bütçesinden 
400 000 000 TL. fon ayrılmış ve Kalkınma Fonu adı
nı alan 'bu fondan Türk tarihinde görülmedik, hatta 
Kuveyt emirliklerinde dahi işitilmedik usul ve şekil
lerle eş - dost, akralba, hısım ve siyasal amaçlarla ta
mamen hukuk ve kanun hatta mantık dışı Türk Dev
letinin itibârını zedeleyici kapitülâsyon sömürüsünü 
aratacak şekillerle ulufe dağıtılır gibi, Devletin para
sı sorumsuzca dağıtılmıştır. 

Dağıtılan bu fondaki paralan üç kısımda incele
mek mümkündür : 

'i. — Fondan para alan şahıslar : 
Ahmet Rumeli - Yüksek gerilim izola

törleri 15 000 
Mustafa S. Sözeri - İmam - Hatip 

Okulları 9 000 
Kıidret Mavitan - Helikopter ve kü

çük uçak imali 200 000 
Şakir Berki - Toprak hukuku 15 000 
Orhan Tuna - Toplu iş sözleşmeleri 55 000 
Ünal Ersoy - Civata ve defne yaprağı 256 000 

Yukarıda açıklanan liste sadece bir kaç örnek
tir. Araştırma yapıldığında görüleceği üzere pek çok 
kimse ıbir sayfalık raporlarla binlerce lira almışlardır. 
Listenin ilginç yönü Ahmet Rumeli'nin M. S. P.'li 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü, dışarıda ki
tapçılarda çok cüzî fiyatla satışı yapılan Toprak Hu
kuku kitahının yazarının Sayın Yılmaz Ergenekon'un 
Toplu İş Sözleşmeleri yazarı Orhan Tuna'nın, Nev
zat Yalçıntaş'ın kürsü profesörleri, Sahri Sözer'in'in 
A. P. eski Milletvekili Kudret Mavitan'm keza eski 
A. P. milletvekili olmaları dikkat çekicidir. 

2. — Fondan para alan yerli firmalar : 
Ayyıldız - Demirçelik, dökümhaneler, 

Bofging pres, deri sanayii, tarım aletleri 2 606 00Ö 
METAG - Çinko, kurşun, civa ve ni

kel etütleri 27 874 867 
Alaçam - Ashe^t ve mermer etüdü 19 722 957 
ENSA - RCD ülkelerinde hidrolik su 

türbinleri 245 000 
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TÜMAŞ - Cam, bilgi işlem, soğuk ha> 
va deposu, su ürünleri, pamuk ipliği ve 
hayvancılık 4 395 000 

Set - Proje - Un, makarna etüdü 198 000 

Bu bölümde ifadeye çalıştığımız firmaların çoğu 
ya tek kişilik veya sadece fondan para alalbilmek için 
kurulmuş firmalar olup, Tümaş firmasının patronu 
ve Genel Müdürü M. S. P. Genel Başkan Yardımcısı 
Recai Kutan, Ensa firmasının kurucusu tek ortağı 
Sayın Yozga't M. S. P. Senatörü Süleyman Ergin, Set 
Proje sahibi Sayın M. S. P. Çoruim Milletvekili Tur
han Utku, Alaçam firmasının saıhi'bi Ispartalı Mete 
Demirel, Metağ ve Ayyıldız firmalarının sahiplerinin 
de aynı doğrultuda şahıslar oldukları, bunlardan Ala
çam, Ayyıldız ve Metag firmalarına öylesine özel im
tiyazlar tanınmıştır ki, buna dayanılarak, firmaların 
araştırma masraflarının - gayri muayyen ve melhuz 
masrafların beyan mukabilinde ödenmesinden tutu
nuz da, bazı meblâğların döviz olarak ödenmesi şartı 
kabul edilmiştir. Yine bu firmalarla imzalanan sözleş
melerde Stolberg adlı yaibancı firmanın Metag fir
masına yardımcı olacağı şartı konmuş bu firmaya 
1 290 000 Alman Markı, Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 
yardımına karşılık 7 700 000 TL. ödenmiştir. Bütün 
'bunların karşılığında Ispartalı Mete Demirerin Ala
çam firması Sultan Hamit'ten beri işletilmekte olan 
Marmara adasında mermer yatakları bulunduğunu 
keşfetmiş, Metag firması ise Etibank'ın ve M. T.'A. 
nın işletme araştırma sahalarında kurşun - çinko ve 
civa madenleri bulunmasının mümkün olduğu kanaa
tine varmıştır. Tabiî bütün bu ilmî araştırma ve bü
yük Türkiye'yi yaratma ve kalkındırma raporları dos
yalarında hıfzedilmek üzere mahzenlere kaldırılmıştır. 

3. — Fo nidan para allan yabancı şirketler : 
Lea - Basra Akdeniz Ulaşım Etüdü 300 0Û0 TL. -

65 000 dolar, 
StöJiberg -Zanantı- Çinko Kurşun Etüdü 50 000 

TL. - 1 290 000 mark 
Esentel - Çukurova bölgesi kalkınma planı 

1 200 000 TL, - 350 000 dolar. 
Mr. Ole Hefveg - Güney Akdeniz sahillerinin 

ka&kınması 80 000 TL. - 270 000 dolar. 
Yuikaoda sadece birkaç örneğini almış olduğu

muz yaibancı firmalara öylesine imtiyazlar tanınmış
tır ki, bazılarıyla imzalanan sözleşmelerde Devlet 
haysiyeti hiçe sayılmış çıkacak ihtilâftarın hakem 
yolu tüe haEli için Cenevre ve Paris'te Devletin yar
gılanması kabul edilmiş, biSgiIerüın çoğunun D. P. T. 
tarafından verilmesi ve hatta personel - mühendis 

ve teknisyen sekreterlerin dahi iş veren D. P. T. ta
rafından temini öngörülmüştür. 

İçtüzüğün imkânları nispetimde çok kısa özetle
rini vermeye çalıştığımız hususlardan da açıkça anla-
şülaeağı gibi Devletlin ve D. P. Teşkilâtının aslî gö-
.reviıeri sırf .bazı şahısları zengin etmek ve bazıilanna 
Devlet imkânı tanımak maksadı ile gayet kurnazca 
ihdas ediien 400 CıQQ 000 TL. Fon kasıtlı olarak da
ğıtılmıştır. 

Her ne kadar af yasası ile ilgili şahısların ve şa
hıslar zincirinin cezai mesuliyetleri ortadan kaillkmış 
ise de, tüyü .bitmedik yetimin, öksüzün, fakirin ve 
tüm Türk halikımın hakkının aranması aslî görevi
miz okluğundan, Hazine alacağının fcespiıîd, malî 
meusuOiyetu'n araştırılması için Anayasamızın 88 ve 
Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 noü maddelerine gö
re Meclis Araşıturmıası açılmasına karar verilmesini 
saygılarnmızila arz ederiz, 

Yozgat Çorum 
Nedüm Korkmaz Etem Eken 

Yozgat Tekirdağ 
llhami Çetin Ömer Kahraman 

Samsun Afyon Karahiısar 
Fuat Uysal Şükrü Yüzbaşıoğlu 

'Burdur Ağrı 
Ali Sanlı Cemil Erhan 

Uşak -Muş 
Ahmet Yimaz Tekin llıeri Dikmen 

BAŞKAN — Araştırma önergesi gündemdeki ye
rini alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

4, — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi var, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün tarım işlerinde çalışanlar sosyal güven

lik hakkından mahrumdurlar. Oysa, bugün ülkemiz
de tarım kesimi dışında kamu ve özel sektörde üc
retle çalışan memur ve işçilerle, kendi adına ve he
sabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağım
sız çalışanların sosyal güvenlikleri sağlanmıştır. Aynı 
zamanda Anayasamızın 48 nci maddesinde «Herkes 
Sosyal Güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak 
için Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yardım Teşkilâtı 

734 — 



M. Meclisi B s 47 29 . 1 . 1976 O : 1 

kurmak ve kurdurmak devletin ödevler indendir» de
nilmektedir. 

Her türlü sosyal güvenlik haklarından mahrum 
bulunan tarım işlerinde çalışanların da sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları her şeyden önce Anayasanın 
bu hükmü gereğidir. 

Türkiye'de 1965 sayımına göre tarımla uğraşan 
10 milyon aktif nüfus bulunmaktadır. Bu sayının 
1975 Ekim ayında yapılan sayım ile çok daha arttığı 
şüphesizdir. Oysa tarımdaki bü nüfus grupu, gelir 
düşüklüğü ve sosyal, kültürel durumları bakımından 
sosyal güvenliğe en fazla muhtaç olan bir gruptur. 
Bu itibarla bu konunun üzerine eğilmek zamanı faz-
lasıyle gecikmiştir. Sosyal güvenliğe son derece muh
taç olan tarımla uğraşan nüfus grupunun kendi ka
derleriyle başbaşa daha fazla bırakılmaları çok ada
letsiz bir durum yaratmıştır. Türkiye'de en önemli 
sosyal adaletsizlik kanımızca budur. Çünkü tarımla 
uğraşan aktif nüfus grupuna çoluk çocuklarını da 
katarsak 25 milyona baliğ olmaktadır. Bu ise Tür
kiye nüfusunun yarısından fazlası demektir. 

Kalkınma planlarında tarım kesiminde çalışanla
rın çalışma şartlarının düzenleneceği ve sosyal gü
venlik haklarının sağlanacağı her ne kadar belirtil
miş ise de bu güne kadar bu konuda önemli ve ciddî 
bir çalışma ortaya konulmamıştır. 

Diğer taraftan tarım kesiminde çalışma şartları
nın diğer sektörlere nazaran farklı bir yönü vardır. 
Çünkü tarım faaliyetleri mevsimlik şartlara bağlıdır. 
Diğer iş kollarından çok ayrı ve farklı tarz ve esas
ları mevcuttur. Aynı zamanda tarım işleri şehir ve 
kentlerden uzakta yapılmaktadır. Tarımda kırsal böl
geler faaliyet alanıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu teş
kilâtı ile sağlık hizmetlerinin bu işlerin görüldüğü 
yerlerde pek mevcudiyetleri yoktur. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü 
maddesinin 1 nci bendinin (A) fıkrasında : Genellik
le tarım işlerinde ücretle çalışanlar, Anayasa hükmü
ne rağmen, Sosyal Sigorta kapsamı dışında sayılmış
lar, fakat tarımla ilgili bazı işlerde çalışanlar ise, si
gortalı, gösterilmişlerdir. 

Bu mülahazalarla, tarım alanında çalışanların sos
yal güvenliklerinin sağlanması için bir Meclis Araş
tırmasının faydasına inanıyoruz. Bu Meclis Araştır
ması tarım kesiminde çalışanların durumlarına göre 
yapılmalıdır. Tarım kesiminde çalışanlar iki grupa 
ayrılmaktadırlar : 

1. — Tarımda ücretle çalışanlar : Yarısı kamu ke
siminde (Orman ve Tarım Bakanlığı, Köy işleri Ba-
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kanlığına ait), diğer yarısı ise özel tarım sektöründe 
çalışmakta olup, bunların miktarları bir milyona ya
kın tahmin edilmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı 1971 programında ta
rımda çalışan ücretlilerin toplamını 742 000 olarak 
vermiştir. Gerek kamu kesiminde, gerekse özel ke
simde ücretle çalışan mezkûr 742 000 tarım işçisinin 
eş ve çocukları ile beraber 3 milyondan fazla olduğu 
zannedilmektedir. 

2. — Tarım kesiminde kendi hesabına çalışanlar: 
Tarımda aktif nüfusun tahminen % 30'unu işveren
ler ve kendi hesabına çalışanlar teşkil etmektedirler. 
Bu grupa ayrıca aktif nüfusun % 47,2'sini ki, 1965 
nüfus sayımına göre 6,5 milyon teşkil etmekte olup, 
bunlar aile reislerine bağlı olarak çalıştıkları için gü
venliklerinin de aile reisleri ile beraber düşünülmesi 
gerekmektedir. Kendi hesabına çalışanlar içinde en 
büyük nüfus grupunu teşkil eden küçük çiftçiler bu
gün için sosyal güvenliğe işçiler kadar muhtaçtırlar. 

Bugün memleketimizde kendi adına ve hesabına 
çalışan esnaf ve sanatkârlar ile, diğer bağımsız çalı
şanların uzun vadeli sigorta kollar bakımından sos
yal güvenlikleri 1479 sayılı BAĞ - KUR Kanunu ile 
sağlanmış bulunmaktadır. Çiftçi kütüklerine kayıtlı 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun kapsamına alınmış tarım sektöründe ça
lışanların BAĞ - KUR gibi TAR - KUR kapsamına 
çıkacak bir kanunla alınması, uzun vadeli sigorta kol
ları bakımından sosyal güvenliklerinin tam olarak sağ
lanmasını mümkün görmekteyiz. 

Yukarıda sıraladığımız hususların doğruluk dere
cesinin ve mağdur tarım işçilerinin haklarının ko
runması için Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Muğla 
Adnan Akarca 

Adana 
Battal Koksal 

Çorum 
İhsan Tombuş 

Sakarya 
Vedat önsal 

Ankara 
Cevat önder 

Antalya 
Faiz Şarlar 

Kahraman M araş 
Ali Zülfikâroğlu 
Afyon Karahisar 
ibrahim Elmalı 

Konya 
Dr. Faruk Sükan 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

BAŞKAN — Araştırma önergesi gündemdeki ye
rini alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 
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5. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebeble-
rini ve sorumlularını saptamak amcıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meçlisi İçtüzüğünün 102 ve 103 mü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

BAŞKAN — Son Araştırma önergesini okutu
yorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1975 yılının son haftasında Istanbulda, sayısının 

1 CıQ den fazla olduğu yazılan ve söylenen yangın 
vuku bulmuştur. Bilhassa Sultanhamam ve Aksaray 
Yeraltı geçidi yangınları -sebep ve neticeleri itibarı 
ile, kamuoyunu fazlasıyle meşgul etmekte ve heye
can ve sıcaklığını sürdürmektedir. Bu yangınlar mü
nasebeti ile devlet idaresi ve Mahalli idare ağır şe
kilde suçlanmakta, açık ve pervasız kanunsuzluk, 
nizamsızlık, ihmal ve suistimallcrin bulunduğu iddia 
ve 'isnadı yapılmaktadır. 

Sultanhamam ve Aksaray yangınlarının maddi 
zararı, millî ekonomiye ve yüzbinlerce vatandaşın 
geçim ve kaderine şumülü itibarı ile, milyarlara 
ulaşmakta menevi tahribatı ise Devletin itibar ve 

haysiyetline rahneler açıcı mahiyette bulunmaktadır. 
Ekli olarak takdim ettiğim gerekçede izah olundu
ğu üzere, bu büyük yangınların içyüzünün, sebeple
rinin ve suçlarının normal yollarla yapılan tetkikat 
ve tahkikatla tam manası ile meydana çıkarılması
nın mümkün olamayacağı kanaati ile, meseleye Mil
let Meclisinin elkoymasınm zaruretine inanmış bu
lunmaktayız. 

Bu itibarla bir Meclis Araşıtrması açılmasını 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102. ve İCB ncü mad
deleri gereğince saygılarımızla arz ve istihram ederiz. 

Konya 
Faruk Sükan 

Gaziantep 
Orhan Tokuz 

Konya 
Özer Ölçmen 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Adana 
İbrahim Telcin 

Ankara 
Ccvat Önder 

Antalya 
Faiz Şarlar 

Muğla 
Adnan Akarca 

Adana 
Battal Koksal 

Denizli 
Hasan Kormazcan 

BAŞKAN — Araştırma önergesi gündemdeki 
yeıüni alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait 
DC-10-10 tipi Ankara Uçağının hangi şartlar altında 
alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiaların 
incelenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonunun görev süresinin üç ay daha uzatılmasına 
ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi (10/6, 3/545) 

BAŞKAN — 10;/6 No. lu Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının ısıüre uzatımı ile ilgili bir istemi var, 
buna dair önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
,îzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 arkadaşının, 

Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait DC-10-10 
tipi Ankara uçağının hangi şartlar altında. alındığının 
ve bu konuda diğer bütün iddiaların İncelenmesi için 
Anayasanın 88 noi, Miîılat Meclisıi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, 18.4.1974 tarihli 
68 noi Birleşimde görüşülerek kabul edilmiş 20.5.1974 
tarih ve 80 nci Birleşiminde Komisyon teşkil edilerek 
çalışmalarına başlamıştır. 

Tetkiklerini tamamlayamayan Komisyonumuzun 
görev süresinin karar tarihinden itibaren üç ay daha 
uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

10f/6 No. lu Araştırma Komisyonu 
IBaşkanı 

İstanbul Milletvekili 
•Reşit Ülker 

BAŞKAN — Uzatma istemini onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Pa
ris'te düşen Türk Hava Yollarına ait DC-10-10 tipi 
Ankara Uçağının hangi şartlar altında alındığının ve 
bu konudaki diğer bütün iddiaların incelenmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (10/6, 4/114) 

NOT : Bu metin İçtüğüğün 102 nci maddesi ge
reğince önergenin özetidir. Asıl önerge de eklidir, 
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BAŞKAN — Bazı araştırma 'komisyonlarından 
çekilme istemleri var, okutuyorum efendim: 

•Millet Meclisi Başkanlığına 

10/6 No. lu Araştırma Komisyonu üyeliğinden 
istif a ediyorum. Gereğini arz ederim. 

Kars 
iHasan Yıldırım 

(BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

6. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'in, 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için ge
rekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi (10/9, 4/115) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

10/9 No. lu Araştırma Komisyonu üyeliğinden 
istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

7. — îçel Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, Gü
ney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını yaratan sos
yal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden olmuş ve 
olmakta devam eden olaylar ve alınan tedbirlerin 
tespiti amacıyle „ kurulan Meclis Araştırması Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (10/13, 
4/116) 

1. — Dilekçe Karma Komisyonundaki 1 açık 
üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Dilekçe Kar
ma Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için, ba
ğımsız üyeler arasından, bir üye seçilmesi gerekiyor. 

Bağımsız sayın üyelerden aday olmak isteyen var 
mı efendim? Yok. 

Seçim, gelecek birleşimlerde tekrarlanacaktır. 

2.— Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına ait 
DC - 10 - 10 tipi Ankara Uçağının hangi şartlar al
tında alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddia- \ 

.Millet Meclisi Başkanlığına 
'1Q/13 No. lu Araştırma Komisyonu üyeliğinden 

istifa ediyorum. Gereğimi arz edenim. 
İçel 

Hikmet Baloğlu 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul

muştur. 
8. Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoğlu'nun, 

Güney - Doğu bölgemizde mayınlanarak Suriyelile
rin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek iş
lenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlik
leri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylü
lere dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle ku
rulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi (10/14, 4/117) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
il 0/14 No. lu Araştırma Komisyonu üyeliğinden 

istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. 
Eskişehir 

.Murat Kahyaoğlu 
BAŞKAN — - Genel Kurulun bilgilerine sunul

muştur. 
9. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Sos

yal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle ilgili ÎN-
TUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki usulsüz
lükleri tespit etmek amacıyle kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (10/15, 4/118) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10/15 No. lu Araştırma Komisyonu üyeliğinden 

istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. 
Aydın • 

M. Şükrü Koç 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul

muştur. 

ların incelenmesi için kurulan (10/6) numaralı Mec
lis Araştırma Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Meclis Araştırma komisyonlarında 
açık bulunan bazı üyelikler için seçim yapacağız, bu
na dair aday listelerini okutup onayınızı alacağım. 

«10/6 Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait 
DC 10 - 10 tipi «Ankara» Uçağın-n hangi şartlar al
tında alındığını ve bu konudaki diğer bütün iddiala
rın incelenmesi için .kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonu : • 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Kastamonu Millet
vekili Hasan Tosyalı» 

VI. — SEÇİMLER 
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BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler.-. Ka
bul edilmiştir. 

3. — Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve 
hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması 
için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek 
üzere kurulan (10/9) numaralı Meclis Araştırma Ko
misyonundaki açık üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Açık üyelik için gösterilen adayı 
okutuyorum. 

«10/9 Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak 
ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekü tedbirleri saptamak üzere kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu : 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Van Milletvekili Sa
lih Yıldız.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını 
yaratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin tespiti amacı ile kurulan (10/13) numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonundaki açık üyeliğe se
çim. 

BAŞKAN — 10/13 numaralı Komisyona ait lis
teyi okutuyorum. 

«10/13 Güney bölgelerimizde kaçakçılık olayla
rını yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu yüz
den olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan 
tedbirlerin saptanması amacıyle kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonu : 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz» 

1. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
vs Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, geçen Birleşim
de 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-

B AŞK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Su
riyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizle
nerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amacı ile 
kundan (10/14) numaran Meclh Araştırma Komis
yonundaki açık üyeliğe şeyim. 

BAŞKAN — Diğer listeyi okutuyorum. 
«10/14 Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Su

riyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizle
nerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasını sağlamak amacıyle kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu : 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — Sosyal Sigortalar Kurumunun İşçi Konut-
larıyle ilgili ÎNTUR Şirketiyle yapmış olduğu iha
lelerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacıyle kuru
lan (10/15) numaralı Meclis Araştırma Komisyonun
daki açık üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Diğer listeyi okutuyorum. 
«10/15 Sosyal Sigortalar Kurumunun konutları 

ile ilgili İNTUR Şirketi ile yapmış olduğu ihaleler
deki usulsüzlükleri tespit etme amacıyle kurulan Mec
lis Araştırması Komisyonu : 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Yozgat Milletvekili 
M. Asrî Ünsür.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

sarısının 1 nci maddesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmış ve madde ile ilgili değişiklik önergeleri de 
bilgilerinize sunulmuş idi. 

Şimdi, önergeler hakkında işlem yapacağım ve gö
rüşmelere devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar efen
dim. 

Komisyon Başkanı, sözcüsü?. Yok. Hükümet? Yok. 
Bu konuya ilişkin görüşmeler ertelenmiştir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümetin, İstiklâl 
gazileri hakkında ne kadar alâkalı olduğunun delili
dir. 

VII. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

••— 738 — 



M. Meclisi B : 47 

2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 
arkadşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) 
(S. Sayısı: 210) 

BAŞKAN— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değiştirilmesine dair kanun teklifi üzerinde görüş
melere başlıyoruz. 

İlgili Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan?. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Zatıâlinizin de bu
lunduğu Danışma Kurulu toplantısına Hükümeti da
vet ederek, beş sayın grupumuzun grup başkanvekille-
riyle birlikte, önce Hükümetimizin arzu ettiği, önce
likle hangi tasarı ve tekliflerin görüşülmesi için.. 

BAŞKAN — Bu konuyu zaten Genel Kurul da 
bilmektedir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Efendim, tekrarında 
ve zabıtlara geçmesinde fayda vardır. 

Hükümetin arzusu istikametinde tasarı ve teklifleri 
sıraladık; fakat bugün görüyoruz ki, ne Hükümet ne 
Hükümet partilerine mensup komisyon yetkilileri, ken
di istedikleri öncelikteki tasarı ve teklifleri takip et
mek üzere Meclise gelmemektedirler. Ondan sonra, 
Meclisi çalıştırmamakta muhalefeti suçlamaktan da 
çekinmemektedirler. Kamuoyunun bilmesi için, eğer 
gazetecilerimiz locadaysa ve not alma kabiliyetindey-
seler, yazsınlar diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür eedrim Sayın Ölçmen.. 
Komisyon ve Hükümet olmadığı için bu konuyu 

da.. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Biz buradayız Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN ^- Buyurun efendim, biz de sizi arı

yoruz efendim. 
Plan Komisyonundan Başkan, Başkanvekili veya 

sözcü var mı efendim?. Yok. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ne oldu Sayın Ay-
gün? Muharip gaziler ile İstiklâl Madalyası sahiple
rinin teklifini siz getirdiğinizi söylüyordunuz. Niçin 
gelmiyorsunuz?. 

BAŞKAN — Sayın -ölçmen, rica ediyorum efen
dim; lütfen oturun. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Ölçmen, bi
raz sabredin efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?... Yok, 

29 . 1 . 1976 O : 1 

I Sayın Bozatlı, zâtıâliniz Komisyon Sözcüsü-
müsünüz efendim? 

I VAHİT BOZATLI (Sivas) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Başkanvekili değilsiniz, sözcü değil-

sinüz. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Ko

misyonu temsil edebilir miyim efendim.? 
J BAŞKAN — Temsil etme imkânınız yok maale

sef efendim. 
Bu konuya ilişkin görüşme de ertelenmiştir efen-

J dim. 

3. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 

i sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (21301) (S. Sayısı: 211) 

BAŞKAN — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 1631 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 4 ncü Mad-

I desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi üzerin--
de görüşmelere başlıyoruz. 

I Hükümet?.. Yerinde. Komisyon?. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, şu 

anda, dün gece yarısı sona ermiş olan Bütçe Karma 
Komisyonu çalışmalarının raporunu hazırlıyorlar 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, biz aramak zorundayız 
sayın Ersoy. • 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yetki kabul eder-
misiniz? 

BAŞKAN — Ben değil, İçtüzük kabul edecek onu 
sayın Aygün, malumuâliniz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, mü
saade buyurun,yetki belgesi getirelim; yahut da ka
bul edin, biz oturalım. 

BAŞKAN — Efendim, sizin oturmanızla yetki 
I sizin olmaz ki sayın Bozatlı; zatıâliniz de Başkanve-

killiği yaptınız. Komisyonu, bir konuya ilişkin özel 
I sözcüsü temsil edebilir, o konuya ilişkin komisyon 

başkanı veya Başkanvekili. Bunu, zatıâliniz de bili
yorsunuz efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
yetki ile ilgili olarak, müsaade buyurur musunuz bir 
maruzatım var. 

I BAŞKAN — Çahşmaları kolaylaştırmak için, 
buyurun sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, özel yet
ki alalım. Bu gibi hallerde birkaç dakika bekleme 
olabilir. Zatıâlinizin Başkanlığında da olmuştur, bunu 

I biliyorsunuz. Komisyon üyesi arkadaşlarımız gece-
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nin geç saatine kadar çalışarak bütçe müzakerelerini 
tamamlamıştır, şimdi raporu hazırlamaktadırlar. Lüt
fen, özel yetki belgesini kabul buyurun, getirtelim. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, bunu, İçtüzüğü tadil 
ederek Meclis yapabilir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
zatıâliniz «Özel yetki» dediniz. O konu için özel 
yetki alalım, (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hükümet hazır; Komisyon olmadığı 
için bu konuya ilişkin görüşmeyi de erteliyorum. 

Ancak, kupalarda oy kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?... («Var» sesleri) 

Lütfen, rica ediyorum efendim. Oyunu kullan
mayan sayın üyeler lütfen oylarını kullansınlar 
efendim. 

Oyunu kullanmayan başka sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırın. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, yetki geldi mi? Neyi bekliyoruz efendim? 

BAŞKAN — Efendim ben, aynı oturum içerisin
de oylama sonuçlarını arz etmek mecburiyetinde ol
duğum için bekliyorum efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Oylama sonuçlarının açıklanmasına ne lüzum var 
sayın Başkan? 

BAŞKAN — İçtüzük buna amir sayın Köylüoğîu. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
ne bekliyoruz? 

BAŞKAN — Efendim, syım sonuçlarını bekli
yoruz. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 
İçişleri Komisyonu Başkanı olarak buradayım. Hü
kümet yetkilisi de burada, Meclisi niçin boş durdu
ruyoruz? Gündemin 6 ncı maddesindeki kanunu gö
rüşmeye başlayalım. 

BAŞKAN — Evet sıradan okuyayım. Komisyon 
burada olduğuna göre, sıra gelirse sizin işinizi bu 
arada görmüş olalım. 

4. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı 
tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, de
ğişik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi 
ve 79 ncumaddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lisansı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) (S. Sa
yısı : 221) 

BAŞKAN — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 
6 Sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiş
tireni :si, değişik 86 ncı maddesinin sonuna bir iba

re eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile ilgili Hükümet?.. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bu bir 
kere ertelendi, iki kere ertelendi, 10 kere ertelen
mez ki. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, Hükümeti temsil 
ediyorsunuz. Komisyon?... Yok. 

Sayın Sanlı bunun daha önce ertelendiğini bu
yurdunuz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Evet. 

BAŞKAN — Kayıtlarımızda böyle bir erteleme 
kaydı yok sayın Sanlı, ilk defa görüşüyoruz tasarıyı. 

Bu konu da, Komisyon olmadığı için ertelenmiştir. 

5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, Van 
Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İzmir 
Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının, 
31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri ve Plan Komisyonu rapo
ru, (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 

BAŞKAN — Hükümet?. Sayın Bakan burada. 
Sayın Komisyon?.. Yok. 
Bu konunun görüşülmesi de ertelenmiştir. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, bu durumu protesto ediyoruz. 

6. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) (1) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. İçişleri Komis
yonu burada. 

Sayın Hükümet?.. 
Sayın Bakan, bu konuda Hükümeti temsil ede

cek misininiz efendim? 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Aydın) — Evet sayın Başkan. 
BAŞKAN Hükümet ve Komisyon hazır. 
Rapor gayet kısadır, okutuyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) —-Sayın Baş
kan, bu yasa?, önceliği haiz yasalar listesinde yer alı
yor mu, almıyor mu? 

BAŞKAN — Alıyor sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hangi sıra 

numarasında? 

(/) 227 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 6 sıra numarasında sayın Ölçen. 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — İşaret-

siz, işareti yok. 

BAŞKAN — Dağıttığımız gündemde 6 ncı sırada 
sayın Dedeoğlu. 

Raporu okutuyorum. 
(içişleri Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Grup adına söz is
tiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına, 
buyurunuz efendim. 

D P GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

5682 sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarı
sı üzerinde Demokratik Parti Grupunun görrüşlerini 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Yalnız, Meclislerimizin rantabl çalışabilmesi için, 
içtüzüğümüzün öngördüğü Danışma Kurulu olarak 
ve sayın Başkanımızın ve Başkanvekillerimizin de iş
tirakiyle, milletvekillerinin Meclis çalışmalarının iti
barını, iştiyakını artırmak için bazı düzenlemeler 
getirmeye çalıştık. Bu arada, muhterem Hükümeti
mizin de öncelikle Meclislerden geçmesini istediği 
kanunlarda muhalefet olarak da, iktidar kanatları 
olarak da yardımcı olabilmek için, Hükümet temsil-
cisinide Danışma Kurulu toplantımıza çağırdık. 

Ne yazıktır ki, Meclislerimizin pratik çalışabil
mesi için bir öncelik sırasına konulmuş olan kanun 
tasarı ve tekliflerine. Hükümetin ve hükümet kana
dına mensup komisyon üyelerinin iştirak etmemesi yü
zünden, Bugünkü gündemde, 1 - 2 - 3 - 4 ve 5 nci sı
rada bulunan kanun tasarı ve teklifleri görüşüleme
miş bulunmaktadır. Gruplarda, haliyle bir günde 3-4 
kanun tasarı ve teklifi görüşülebileceği için, buna 
göre kendilerini hazırladıklarından, bugün 6 ncı 
sıraya atlamış olduğumuz tasarı ve bundan sonraki 
tasarı ve teklifler üzerinde gerekli hazırlığı yapama
mış bulunmaktadırlar. Bunu, Meclislerin çalışması yö
nünden, Hükümet kanadının gösterdiği ve Hükümetin 
gösterdiği büyük bir lakaydı olarak niteliyerek, bun
dan sonra devam etmemesini, ettiği takdirde Hükü
meti, Meclislerin çalışmasını aksatmakla ağır şekilde 
suçlayacağımızı belirterek sözlerime başlamak isti
yorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Hatip han, 
gi mevzuda konuşuyorlar, anlayamadım efendim 
bendeniz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Aygün, 
hangi konuda konuştuğumu, konuşmamın başında arz 
ettim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) Hayır öyle değil, kür
süye çıkış sebebinizi öğrenmek istiyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Şimdi, Hüküme
tin getirdiği tasan üzerindeki Demokratik Parti 
Grupunun görüşlerini arz ediyorum. 

Muhterem üyeler, bir milyonu aşkın vatandaşla
rımızın yurt dışında bulunduğu ve bu vatandaşla
rımızın çok ağır ve güç şartlar altında, ülkemizin 
ekonomik durumuna büyük katkıda bulunarak, dö
viz açıklarımızı kapattıkları ve dış ticaret dengemizi 
pozitif yönde dengeledikleri bir vakıadır. Bunu, her 
"iş başına gelen hükümet şükranla yâdedip, bu işçile
rimizin bütün problemlerini halledeceklerini beyan 
etmelerine rağmen, fiiliyatta maalesef bugüne kadar 
bu vatandaşlarımızın meseleleri bir kenara bırakıl
mış, halledilmemiş ve yaban diyarlarda, gurbette 
mahzun durumda bırakılmışlardır. 

Bugünkü Hükümet, Hükümet Programında; yurt 
dışında çalışan işçilerimizin birçok meselelerine te-' 
mas ederek, bunların en kısa zamanda çözümleneceği
ni vaat ettiği halde, bugün getire getire, aradan 10 
ay geçmesine rağmen, sadece pasaport sürelerinin 
uzatılmasına dair bir tasarı getirmiş. Halbuki beyan
larında, halbuki gazete, radyo ve televizyon ifade
lerinde, işçilerimizin bütün meselelerinin halledile
ceğine dair, halledildiğine dair tasarılar getirildiğini 
beyan etmekten çekinmemiştir. Muhterem Hükümet 
üyeleri, Almanya seyahatlerinde, Almanya ziyaret
lerinde attıkları parlak nutuklarda, gümrük mesele
lerinden, cenaze nakillerine kadar, vatandaşlarımı
zın bütün işlerini hallettiklerini beyan etmelerine rağ
men, getirdikleri tek tasarı şu iki maddelik ve pasa
port süresini sadece 5 yıla çıkaran bir tasarıdır. 

Önce, bunu takbihle sözlerime başlamak istiyo
rum. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın gerek 
istihdam sorununa bir çözüm bulmak bakımından, 
gerekse Türkiye'nin dış ticaret ödeme dengesine bu
lundukları büyük katkı bakımından Türkiye'ye 
yararları maddiyatla ölçülmeyecek kadar bü
yüktür. Bu vatandaşlarımızın çocuklarını okutmak 
yönünden olsun, oradaki sosyal haklarının korun
ması yönünden olsun, orada maruz bırakıldıkları ya
bancı ideolojilere kapılmalarını önleyici Devletimi-
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zin alması gerekli tedbirler yönünden olsun, cena
zelerinin naklinden tutunuz da, askerlik tecillerin
den, pasaportunun uzatılmasından, Türkiye'de güm
rük kapılarında maruz kaldıkları acı muamelelerden 
tutunuz da, Yeşilköy'de bir hayvan sürüsü gibi, gün
lerce bekletilerek, charter uçaklarında maruz kal
dıkları gayrî insanî muamelelere kadar, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin çözümlemekle mükellef bu
lunduğu yüzlerce problem vardır. 

Bu Hükümet, bunları çözmek yerine, bunları na
sıl çözeceğini belirtmek yerine, yalnızca 5 yıl pasa
port süresini öngören bir tasarı getirmekle iktifa et
miş; ama beyanlarında; ama nutuklarında, problem
lerinin hepsinin çözüldüğünü veya çözüleceğini beyan 
etmekten kaçınmamakta devam etmektedir. 

Biz, tabiî ki, böyle ufak bir formalite olan pa
saportların 5 yıla çıkarılma meselesine müspet oy 
kullanacağız; ama arzumuz ve temennimiz odur ki, 
gümrük kapılarında uğranılan rüşvet tekliflerinden tu
tunuz da, çocuklarının Türkçe dilini öğrenebilmeleri 
için, oraya Türk öğretmeni yollanılmasına kadar; 
Alman vergi makamları tarafından, milyarlarca markı 
bulan uğradıkları vergi mağduriyetlerinden tutunuz da, 
cenazelerini müslüman usulüyle kaldırabilmelerinin ve 
defnedebilmelerinin imkânının yaratılabilmesine, dinî 
telkinata muhtaç olanlara Türkiye'den din adamı yol
lanılmasına kadar, yüzlerce probleminin halledilme
sinde, Demirel Hükümeti de buradaki iç meselele
rinden ve pazarlıklardan başını kaldırabilip de, bir 
milyona yaklaşan vatandaşımızın derdine çare bu
labilecek diğer tasarı ve teklifleri Meclislerimize 
sevk etmiş olsun. 

Bu pasaportları 5 yıla çıkartmak belki pasaport 
meselesine bir çözüm getirmiş olacaktır; fakat kon
solosluklarımız ve sefaretlerimiz alışılagelmiş, gele
neksel Dışişleri zihniyetinde, vatandaşlarımızı kapılar
dan kovan ve günde iki saat çalışan zihniyetlerin
den vazgeçmedikleri takdirde, yüzlerce kilometre 
uzakta köylerde ve kasabalarda çalışan vatandaşla
rımız bir veya iki işgünü kaybetmek pahasına ve 
40 - 50 Marka yakın yol parası harcamak pahasına 
gittikleri konsoloslukların önünde gayri insanî muame
leye maruz kalmaya devam ettikleri takdirde, mesele
leri yarım saatte ve mektupla halledebilecek durumda 
olan vatandaşlarımız, illâ ki o konsolosluk kapılarında 
soğukta, karda, kışta saatlerce, günlerce bekletilmeye 
devam edildiği taktirde, bu tasarının da hiç bir fay
dası olmayacaktır. 

ı Önce Dışişlerimizdeki, işçilere reva görülen mua
melenin sisteminin ve strüktürünün değiştirilmesi lâ
zımdır. Biz bu tasarıya «Evet», derken, Hükümetin, 
yurt dışındaki bir milyon vatandaşımıza lâyık olduk
ları şekilde devlet hizmetini; konsolosluklar, çalışma 
ataşelikleri ve sefaretlerimiz vasıtasıyla da götürme
lerinin zamanı geldiğini hatırlatır, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın ölçmen. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, çok 

affedersiniz; sayın hatip konuşmaya çıktığı zaman.. 

BAŞKAN — Efendim, ben özür dilerim. Konu 
! dışı.. 
| OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bir hususu açıklı

ğa kavuşturmak için bir açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Sayın Aygün, Grupunuzun konuş-

I ma hakkı var. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Konu üzerinde ko

nuşacak arkadaşım var. Yalnız, Sayın Ölçmen, Ada
let Partisini suçlar mahiyette ve komisyona iştirak 
etmekten kaçınır vaziyette bir eda ile konuşma yap
tılar Sadece o hususta söz istiyorum. 

! BAŞKAN — Komisyonun hazır bulunmadığının 
ifade ettiler ve hazır değildi zaten Sayın Aygün. 

j OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Müsaade buyu
rursanız, neden Komisyon burada bulunamamıştır, 

i onu izah edeyim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Aygün. Onu 
; Komisyon açıklar. Kaldı ki, Komisyon da burada 

yoktu. 
i OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ha-
I tip, Komisyonu değil, Adalet Partisi Grupunu suç-
! lamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun bulunmayı
şı nedeniyle, Komisyonu ve Hükümeti suçladı ve Hü
kümet geldiler, yerlerini aldılar; fakat Sayın Komis
yonumuz yoktu, şimdi teşrif ettiler. Mesele budur. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, 
Danışma Kurulunda imza atan, taahhütte bulunan 
parti biziz, sayın hatip bizi de itham etmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Grupunuz burada ha
zır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Peki o halde, za
bıtlara geçmesi bakımından, arkadaşlarımızın burada 
bulunamayışının sebebini.. 

BAŞKAN — Söyledim efendim; Adalet Partisi 
I Grupu Millet Meclisinde hazırdır. 
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OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Komisyon Başka
nı da buradadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Daha evvel de; 

«Birkaç dakika beklenirse gelecek» demiştim. 
BAŞKAN — Onu da söyledim Sayın Aygün, im

kân verin müzakerelere devam edelim, rica ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ali 
Sanlı, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALÎ SANLI (Bur
dur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Değerli Demokratik Parti Grup sözcüsünün be
lirttiği gibi, biraz sonra açıklayacağım bazı neden
lerle, bu tasarıların enteresan bir macerası vardır. Ba
kınız, bu tasarıların metni, virgül ve kelimleriyle ay
nıdır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Sa
yın Sadullah Usumi ve Kenan Durukan Millet Mec
lisi Başkanlığına, Hükümetin tasarıyı sevk etmesin
den tam 7 ay önce bir teklif vermişler; metin, vir
gül ve kelimesiyle bu tasarının aynı. 

Şimdi, 20 . 12 . 1974 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına verilen bu teklif, İçişleri Komisyonuna 
ve Dışişleri Komisyonuna havale ediliyor. Hükümet 
seçim gezilerine başlamadan önce geniş çapta bir ba
sın toplantısı yapıyor; işçilere şunları şunları getiri
yoruz diye ve basın toplantısından 3 gün evvel Mil
let Meclisi Başkanlığına bu tasarıyı veriyor; virgül, 
metin, kelime aynı. Yalnız Başkanlık, tasarıyı İçişle
ri Komisyonuna havale ediyor ve İçişleri Komisyo
nundan - çok enteresan, sürecini Başkan açıklayabi
lir - 3 gün içinde çıkıyor; öbür teklif ile birleştiril-
meksizin. Bu tasarının geçiş macerası bile işçi mese
lelerine bu Hükümetin yaklaşımının köklü olmadığı
nı; sadece, bir an önce biraz daha fazla işçi gönder
me politikasının ötesinde bir politika olmadığını gös
terir. Yalnız bu süreç devam ediyor : Sunulmuş bir 
teklifin altına, aradan 7 ay geçtikten sonra, halkın 
gözünün içine baka baka «ben yurt dışındaki işçilere 
yeni kolaylıklar getiriyorum» diyerek seçim zemini 
için imza konulup, Parlamentonun iyi niyetli çalış
ma düzeni bozulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı komisyonlardan 
çıkmış da diğer teklifler ne olmuş? Başkanlığın, Dış
işleri Komisyonuna havale etmesi nedeniyle sadece 
Hükümet tasarısının İçişleri Komisyonuna havale 
edilmesi dikkate alınarak İçişleri Komisyonundan 
çıkarılmış; ama öbür tasan Dışişleri Komisyonuna 
havale edilmiş. Bir tasarı Millet Meclisi Başkanlığına 

verildiği zaman, Başkanlıkça, hangi komisyonlara gi
deceği üzerine yazılır, havale buyurulur. Aynı metin, 
aynı virgül, aynı kelime; birini iki komisyona hava
le ediyorsunuz, birini bir tek komisyona. Komisyon 
Başkanlığına gidiyorum, ilgili memura diyorum ki; 
«Bu niye Dışişlerine havale edildi, bu niye İçişlerine 
havale edildi?» Efendim, Sayın Feyzioğlu geldi, bu 
acil, bunu İçişlerinden çıkarıverelim dedi ve öyle çık
tı» diyor. 

Değerli milletvekilleri, Parlamentonun iyi niyetli 
bir çalışma düzeni vap. Bir milletvekili arkadaşımı
zın; kelimesi ile, virgülü ile aynı olan verdiği bir ta
sarı mevcutken, bir Hükümet tasarısı var diye; ya
salarda teklif ve tasarının önceliği var mı? Tarihle
rinin önceliği vardır. İkisinin birleştirilmesi asgariden 
o milletvekili arkadaşımızın emeğine saygıdır veya 
biri eştirilmez, reddedilir. Ama bir metin var ortada. 

Buna kısaca değindikten sonra, bir başka hususa 
daha değineceğim. Bu teklif gerçekte Türk - İş tara
fından metin olarak kamuoyuna duyurulmuştur ve 
bütün parti genel başkanlarına ve ilgili gruplara gön
derilmiştir. Parlamentoda değişik partilerde bulunan 
işçi milletvekili arkadaşlarımızın imzalarına açılmış 
bir tekliftir. Hükümet bu teklife sahip çıkmıştır. 
Olumlu saymak mümkün; ama bir Hükümet olmak, 
o teklife sahip olmakla yetmez. O teklife değişik un
surlar katarak, Hükümetin işçilerden yana, yurt dı
şındaki işçilerin sorunlanna yaklaşımını göstermesi 
bakımından birtakım unsurlar katması lâzım. En ba
siti; işçinin pasoportu için kendisine süre uzatıyorsu
nuz ama, işçinin eşine ve çocuğuna uzatmıyorsunuz. 
Bir diğeri; metinler aslında, «uzatılabilir» diyor, 
«uzatılır» demiyor. «Uzatılabilir» ile Dışişleri Ba
kanlığı memurlarına bir takdir hakkı tanıyorsunuz. 
Yani isterse 3 yıl verecek, isterse 2 yi!, isterse 4 yıl; 
otomatik bir uzatma mekanizmasını kurmuyorsunuz. 
Nitekim gerek Türk - İş tarafından hazırlanan tek
lifte, gerekse milletvekili arkadaşlarımızın verdiği tek
lifte de aynı ibare vardır. Hükümet sadece Dışişleri 
memurlarına bir yetki tanımış, «uzatabilir». Her iki 
maddede de, birinci maddede de ikinci maddede de 
bunu görmek mümkündür. 

Metnin aslını okuyarak karşılaştırma yapmak is
terim. Dördüncü fıkranın son cümlesinde : (Birinci 
madde «Yabancı ülkelerde işçi olarak çalışmak üze
re giden vatandaşlar için düzenlenecek pasaportlar 
beş yıl geçerli olmak üzere düzenlenebilir.» denilmek
tedir. 
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Değerli arkadaşlarım, «düzenlenebilir» dedikten 
sonra, getirdiğiniz hangi yenilik unsuru var? Dışiş
leri Bakanlığı memurları herhangi bir sebeple, tama
men sübjektif, kendi takdirlerine bırakılmış neden
lerle süreyi 5 yıl vermeyebilir, 3 yıl verebilir, 2 yıl 
verebilir; bu, olumsuz tartışmalara sebep olur, işçi
ler arasında ayrıcalıklara sebep olur, sosyal durum
larının ve malî durumlarının tartışmalarına sebep 
olur. Bu nedenle, bu, otomatikleştirilir, 5 yıl verilir» 
denir ve o zaman söyleyebilirsiniz bir kolaylık getir
diğinizi. 

îkinci maddede de aynı düşünce var : «Süre biti
minde müracaat halinde, ilgili daha kısa süre için 
uzatılmasını istemediği takdirde, beş yıla kadar uza
tılabilir». 

Şimdi, bu da süre uzatımı ile ilgili. Çıkışta pasa
porta 5 yıla kadar süre veriyoruz, dışarıda bulunan 
ve süresi biten pasaportlara da, asıl metinde; «uzatı
lır» deniyor, burada «uzatılabilir» deniyor. 

Bu nedenle her ikisinin de «uzatılır» haline gel
mesi, aslında temelde metnin kaynağına dönmektir. 
Doğru olan da odur. 

Bir diğer unsur da; demin anlattığımız gibi, tasa
rının bünyesine daha ılımlı bir unsur katmak, o da, 
işçiye tanıdığımız bu süre uzatımı ve pasaportun beş 
yıllık süresi ile ilgili ilâveyi isçi eşleri ve çocuklarına 
da sirayet ettirmek gerekir. Çünkü, aynı bunalım on
larda da vardır; aynı kuyruk, aynı hadise onların ba
şına da gelmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak biz, işçi 
meselelerine bu tür palyatif, geçici yaklaşımlarla bir 
çözüm getirileceği inancında değiliz ve bu Hüküme
tin de sadece yurt dışına işçi çıkarmak, mümkün ol
duğu kadar işçi çıkarmak ötesinde de, onların sorun
larına köklü çözümler getirecek birtakım yaklaşım
ların içine girmesini dileriz. 

Grup olarak bu düşüncelerle tasarının tümünü 
olumlu buluyor, olumlu oy kullanacağız. Değiştirme 
önergeleri verdiğimizde önergelerimiz Komisyonca 
nazarı dikkate alınır veya Komisyonca değiştirilmesi 
düşünülürse daha yararlı olacağını belirtir, hepinize 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin değiştiril
mesine ve geçici bir madde eklenmesine mütedair 
Hükümet tasarısına müteallik, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Bendeniz, bilhassa bizim devremize ait Mecliste, 
geçmişte ele alınması mümkün olmayan bazı önemli 
meselelerin ele alınmasından son derece memnuniyet 
duyuyorum. Bu memnuniyetimi şöyle açıklamama 
izin vermenizi rica ederim. 

Yıllardır gurbet diyarlarına, yabancı diyarlara iş
çi göndermişiz, ama işçiyi formaliteye boğmuşuz. 
Döviz getirmiş, memnun olmuşuz, bütçe açıklarımızı 
o dövizlerle kapatmışız, sevinmişiz; ama onun me
selelerine bürokrasinin bakışı dışında bakış getirme
mişiz. 

Hani, meşhur bir fıkra vardır : Alman'a sormuş
lar : «Ahrete gidiyorsun, yanında ne götürürsün?» 
Alman cevap vermiş; «Av tüfeğimi alırım», ingiliz'e 
aynı suali sormuşlar, o da; «Gemimi alırım» demiş. 
Bir diğeri; «Başka şey alırım» demiş. Türk'e sormuş
lar; «Ne alırsın?». Türk cevap vermiş; «16 kuruşluk 
pul, iki vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanımı ve ev
rak alırım» demiş. 

Bürokrasiyi hicveden bu hikâye gibi, yıllardır dı
şarıdaki Türk işçilerine bürokrasi, maalesef böyle ka
tılıklar getirmiş. 

Şimdi bu katılıkları çözümlemek için Hükümet 
Programına maddeler konmuş, geciken bu noksanlık
ları telâfi etme gayreti var. Efendim, bu gayreti; «Ne
den bu küçücük teklifle görüyoruz?».. 

Bir kaç gün öncs rehabilitasyon mevzuu görüşü
lürken aynı meselelere temas ettik. Daha geçen gün, 
keza yabancı işçilerin birtakım gümrük muafiyetinde-
ki durumlarını incelerken onların sıkıntılarını ele al
dık; askerliklerini 29 yaşma kadar tecil imkânını ele 
aldık. Bakınız bunlar, çok daha önce ele alınması lâ
zım gelen hususlardı. Habire askerlik tecili yapaca
ğım diye oradaki insanın işinden kopması korkusunu 
yıllardır yaşatmışız; Almanya'daki işsizlik 1 400 000'e 
yükselmiş ve onlar yabancı işçileri geri gönderme 
gayreti, çabası içine girmişler; biz, «Sabah şerifleri 
hayrolsun» kabilinden bu meselelere yeni bakıyoruz. 

İstirham ediyorum, «Bu meselelere yeni bakıyo
ruz» diye mazideki Meclisleri itham ettiğimi sanma
yınız; ama artık Parlamento olarak, Türkiye Cumhu
riyeti adminis.. adminis... idaresi olarak... 

REMZt ÖZEN (îzmir) — Administrasyon. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Kelime bazen 

zor telaffuz edüiyor. 
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idaresi olarak, administre.. administrasyon ola
rak... 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Telaf
fuz edemeyeceğin kelimeyi kullanma. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Benim bazı zor 
kullandığım kelimeleri siz de söyleyemezsiniz. Bazen 
dil sürçmesi olur. 

Muhterem arkadaşlarım, idarenin, admine.. admi-
nit.. (Gülüşmeler) Olmadı işte. 

İdarenin şimdiye kadarki ihmalleri... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Yönetim» 

deyin, Türkçe olur. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim, bazı 
özentili arkadaşlara biz de özenelim dedik, bu hal
lere düşüyoruz. Özenti iyi bir şey değil. Şahsımızda 
bunu yaşadık. 

Muhterem arkadaşlarım, idarenin bu gecikmesini 
bugün telâfi etme durumunda Meclisimiz. Bunun 
için bu devredeki Meclisimiz için bu büyük bir fır
sattır. Onun için memnuniyetle karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki, Hükümetimiz 
yabancı işçiler meselesi için bir buket hazırlamış, bu 
buketin demetlen olarak devamlı bu işçi meseleleri 
geliyor. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — «Yap
rak» deyin. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Yaprak olsun. 
Siz öyle görün, ben böyle görüyorum, telâkki mese
lesi. 

BAŞKAN — Sayın Battal, buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Temenni ede 

lim diğer buketler, diğer yapraklar, diğer demetler de 
gelsin, meseleler halledilsin. «Bu demet niye azdır» 
şeklinde «az»a da karşı çıkarsak «çok»u bulamayız. 
Onun için meselelerde birleşelim. 

Şimdi, bu meseleyi bakınız bendeniz şöyle tak
dim etmek istiyorum : Daha evvel Sadullah Usumi 
ve arkadaşları tarafından aynı mahiyette kanun tek
lifi verilmiş. Ne güzel... O kanun teklifi bugün bura
ya gelmiş olsaydı, bendeniz aynı beyanlarla memnu
niyetimi ifade ederdim; ama Hükümet bu tasarıyı 
getirmiş; «Efendim, biz bunu vermiştik de siz niye 
veriyorsunuz, bizi taklit mi ediyorsunuz?..» 

İyiyi taklit etmek, iyiye sahip çıkmak caizdir ve 
son derece tavsiyeye şayandır. Hükümeti bu mana
da tebrik etmek lâzım. Ancak, İçişleri Komisyonu
muzda Sadullah Usumi ve arkadaşlarının, Komisyo
nun 2/311 sırasında kayıtlı 20 . 12 . 1974 tarihli gün
deminde mukayyet bulunan bu teklifin görüşülme

miş olması, şimdi İçtüzük bakımından bir sıkıntı or
taya çıkarmaktadır muhterem arkadaşlarım. 

Bu kanun şüphesiz son derece şerefli bir kanun
dur ve bu şerefe her milletvekilinin ortak olması son 
derece tabiîdir. Hele teklifi yapan arkadaşlarımız han
gi partiden olursa olsun, onların hakkıdır. 

Şimdi münhasıran, «Hükümet tasarısıdır» şeklin
de bunun takdimi yanlış olur. Onun için sayın Baş
kanlıktan, bu hususun tezekkür edilmesini, teemmül 
edilmesini istirham ediyorum. Daha evvel İçişleri Ko
misyonuna bir başka milletvekili tarafından verilmiş 
olan kanun teklifi ile bu tasarı birleştirilmen, o, ha
vada kalmamalı, muallakta kalmamalı. İçtüzüğün tat
bikatında bu husus yol olur, usul olur, boşluk olur. 
Onun için, bendeniz bu hatırlatmayı yapıyorum ve 
bunun çözümünü halletmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, işçilere şimdiye kadarki 
iki yılda pasaport yenileme süresi yerine beş yılda 
yenileme hakkı tanınmış. Bu, «düzenlenebilir», «beş 
yıl geçerli olmak üzere düzenlenebilir.» şeklinde ka
yıtlama getiriyor. Bu kayıtlamayı bazı arkadaşlarımız 
tenkit edebilirler. Ancak, devletler hukuku meselele
rinde mütekabiliyet esasının cari olabileceği ihtimal
ler düşünüldüğü için, daima devletler hukukunda, 
«düzenlenebilir» gibi seyyal kayıtlar olur. Bir devlet 
Türkiye'ye gönderdiği turiste, kendi vatandaşına çok 
sıkı pasaport kayıtları getiriyorsa, Hükümeti seyyal 
bırakmak ve ona mukabelebilmisil yapma, müteka
biliyet yapma hakkı tanımak için elbette bu madde
nin, «düzenlenebilir» şeklinde getirilmesi son derece 
doğrudur. Hem devletler hukuku bakımından, hem 
de bu manadaki kanun tekniği bakımından son derece 
faydalıdır. Onun için «düzenlenir» şeklindeki katı ka
yıt mahzurludur. 

Bir diğer husus; «düzenlenebilir» şeklinde hakkı 
hıyar, ihtiyarilik getirilmesinin faydası - bu faydayı 
şöyle izah ediyorum muhterem arkadaşlarım - şu
dur : 

Muhterem arkadaşlarım, eğer «düzenlenebilir» 
şeklinde kayıt getirilmezse, Türkiye'den ayrılan bir 
vatandaş, 5 yıl vatandan irtibatı kesecek. Siz bu 
irtibatı muhafaza edemediğiniz takdirde, bu irtibat 
kopukluğu olursa, o zaman vatandaş devlet münase
betlerinde kesiklik olur. Onun için, bu kayıtları 5 
yıldan, 4 yıla, 3 yıla indirme hakkını devlete tanı
manın, devletin patrimuan münasebeti bakımından 
son derece lüzumludur ve faydalıdır. Onun için Ka
nunu teknik bakımdan da faydalı buluyoruz ve de
diğim İçtüzük meselesinin hallinden sonra, daha tek
nik olarak meseleye bakmak mümkün olacaktır, 
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Grupumuz işbu kanun tasarısına ve daha evvel 
bu kanun teklifini veren arkadaşlarımızın da teklifi 
olarak bakıyor ve müspet oy kullanacağını ifade edi
yor. Saygılar sunarım. 

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

İÇÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANİ HİKMET 
BALOĞLU (içel) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk 
Partisi Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın beyanı 
üzerine durumu inceledim. Gerçekten Komisyonumuz 
iyi niyetle, yurt dışında bulunan yüzbinlerce işçinin 
pasaport işlemlerinde bir kolaylık sağlamak üzere, 
durumu görüşmüş, karara bağlamış ise de; bir yıla 
yakın bir zaman önce iki kıymetli milletvekilimiz Sa-
dullah Usumi ve Kenan Durukan'ın aynı mahiyette
ki teklifleri dosyamız içerisinde bulunduğundan, şim
di bu tasarı görüşülüp kanunlaştığı takdirde, o teklif 
Komisyonumuzun elinde, muallakta kalacaktır. Ne 
reddetmek, ne de kabul etmek mümkün olmadığın
dan, her iki dosyanın tavhiden Yüksek Genel Kuru
la getirilmek üzere, tasarının Komisyonumuza iade
sini saygıyle arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyona iade
sini istiyorsunuz. Size, 89 ncu maddeye göre tasarı
yı iade edeceğim. 

Daha evvelce konuşmak mı istij'orsunuz Sayın 
Bakan? Buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bir değerli arkadaşımız biraz evvel, Hükümetin 
bulunmaması sebebiyle bazı tasarıların görüşülemedi-
ğini iddia ettiler. Halbuki burada Hükümet temsil 
edilmekteydi. Ben başlangıçtan beri müzakereleri ta
kip ediyordum. Ancak Bütçe Plan Komisyonu yuka
rıda rapor hazırladığı için, Başkanını, Başkanvekilini 
veyahut da Raportörünü bulunduramadı. O bakım
dan Hükümetin, daha evvelki görüşülemeyen tasarı
larda dahi burada temsil edilmekte olduğunu beyan 
etmek isterim. 

Saniyen, değerli arkadaşım ölçmen, dışarıda bulu
nan işçilerimizin sıkıntılarını dile getirdiler. Buna işti
rak etmemek mümkün değil. Ama, Hükümetimiz, bu 
konular üzerinde, dış ülkelerdeki işçilerimizin, ödeme 
dengemizde önemli roy oynayan işçilerimizin bazı sı
kıntılarını giderebilmek için gayertler göstermekte
dir. Bu tasarı da pasaport müddetlerinin uzatılmasını 
istihdaf etmektedir. Yani 2 sene olarak verilen pasa
port müddetini, 5 seneye çıkarmaktadır. Bunun, bu 

kadar uzun müzakerelere sebebiyet vereceğini tahmin 
etmemekteydik. 

Bu arada değerli arkadaşım Charter seferlerinden 
de bahsettiler; işçilerin taşınmasındaki güçlüklerden 
de bahsettiler. Bu sene hava şartları sebebiyle, bunlar
la çok karşılaştık. Yılbaşı dolayısıyle gelen, kış mev
siminde, hafta sonlarında gelen işçilerimiz, Ankara' 
dan, Ankara'da bu sene çok sis olduğu için, devamlı 
sisle karşılaştığımız için, zaman zaman gidememek 
tehlikesiyle karşılaştılar. Ama kendilerine özel tren 
seferi yaptırmak suretiyle ve yine otobüslerle bu va
tandaşlarımızı çalıştıkları ülkelere sevk ettik. 

Hava meydanlarındaki zorluklar hepimizin malu
mu; ama Bakanlığımız bunun üzerinde hassasiyetle 
durmaktadır. Zaman zaman kontroller yapmak su
retiyle, Türk Hava Yolları gece 3'e 4'e kadar sefer 
yapmak suretiyle bu işçilerimizi göndermektedir. 

işçilerimizin eş ve çocuklarına da teşmil edilmesi 
hakikaten unutulmuştur. Elbette Komisyon tasarıya 
şekil verecektir, elbette Meclisler şekil verecektir. 
Meclislerde bazı unutulmuş hususlar eklenmezse o 
zaman Meclislerin fonksiyonu kalmaz. Esasen Mec
lislerde uzun müzakerelere sebep olması bunu icap 
ettirmektedir. Bunun eş ve çocuklarına da teşmil edil
mesine Hükümet olarak taraftarız. 

Sayın Komisyon Başkanı, daha evvel bu kanu
nun bazı milletvekili arkadaşlarımız tarafından kanun 
teklifi halinde yapıldığını ileri sürdüler. Bundan mem
nuniyet duyarız. Yalnız değerli arkadaşlarım, bu dış 
ülkelerdeki işçilerimize' kolaylık getiren bir tasarıdır. 
Pasaport muamelelerinde hakikaten okuma yazma 
bilmeyen veyahut az bilen işçilerimizin devlet kapıla
rına ikide bir gelmeleri bu suretle önlenmiş olacaktır. 
Onun için kanun teklifi yapan değerli arkadaşlarımız 
bu konuda ısrar etmeseler ve Komisyon da bu konu
da kanun tasarısını geri almak gibi bir yola tevessül 
etmese, her halde bu kanun tasarısını daha kolay 
bir şekilde kanunlaştırmış olacağız. 

Arkadaşlarımız iştirak ederler, hakikaten değerli 
hizmette bulunmuşlardır, kanun teklifinde bulun
muşlardır; ama Komisyon bunu birleştirmekte zu: 

hul göstermiştir. Yeni bir muameleye, yeni bir ça
lışmaya tevessül edilecektir. O bakımdan müsaade 
ederlerse iştirak etsinler arkadaşlarımız ve bu ka
nun tasarısını bu suretle Meclisten geçirelim. 

Ben teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, bu mevzuda söz istiyorum. 
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SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Bu mevzuda söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi mevzuda efendim? 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Bakanın 
konuştuğu mevzuda. 

BAŞKAN — Efendim böyle bir usulümüz yok. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun tasarıyı Komis

yona iadesi şeklindeki bir beyanı üzerine, Başkanınız 
olarak 89 ncu maddeye dayanarak tasarıyı geri vere
ceğimi ifade ettim. 

Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum; otu
rumu yöneten Başkanınız olarak: Son Danışma Ku
rulu toplantısında 89 ncu madde, siyasî parti grup
larımızın değerli temsilcileri, Sayın Başkan ve işti
rak eden Başkanvekilleriniz arasında görüşme ko
nusu olmuştur. Sonunda 89 ncu maddenin uygulan
ması halinin, görüşülmeye başlanmış olan kanun ta
sarı ve tekliflerinin Komisyonca istenmesi halinde 
oylamaya lüzum görmeksizin doğrudan doğruya iadesi 
ve komisyona verilmesi hususu görüşü benimsenmiş
tir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bir sefere mah
sus olmak üzere. 

BAŞKAN — Tabiî bir defaya mahsus olmak 
üzere, bu kayıt da vardır, teşekkür ederim Sayın Ölç
men. Bir defaya mahsus.-olmak üzere komisyona ve
rilme yönünde görüş birliğine vardığımız için bu 
yolda uygulama yapıyorum. Teşekkür ederim. 

Tasarı Komisyona iade edilmiştir efendim. 

7. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhıı-
riyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) 

BAŞKAN — S. Sayısı : 186 ile ilgili raporların 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet? Hazır. Konuya ilişkin Komis
yon? Plan Komisyonunu temsilen Sayın Başkan, Baş-
kanvekili veya Sözcü? Yok. 

Görüşme ertelenmiştir efendim. 

8. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı ; 187) 

BAŞKAN — Gündemin 8 nci sırasında bulunan, 
Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya buna ben
zer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar gör
müş Türk mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet? Hazır. Sayın Komisyon? Yok. 
Bu konuya ilişkin görüşmeler de ertelenmiştir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan, 
niçin Komisyon yok, acaba bunu öğrenebilir miyiz? 
Kayıp mı oldu Komisyon? 

BAŞKAN — Efendim, biz ararız. Nerede bulun
duğunu biz tespit edemeyiz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Daha evvel 
Sayın Bakan burada açıkladılar Komisyonun mevcut 
bulunduğunu. 

BAŞKAN — Komisyonun olmadığını ifade ediyo
rum Başkanınız olarak ve bunlar zapta geçiyor efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Komisyonun yukarıda bütçe raporu hazır
ladığını ifade ettim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, ifade ettiniz zaten; o ko
nu da zabta geçti Sayın Bakan. 

9. —C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı muhabirlerinden şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Plan komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) 

BAŞKAN — Gündemin 9 ncu sırasında bulunan, 
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk» 
ün Anka Ajansı muhabirlerinden Şehit Adem Ya
vuz'un Annesine Vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet? Hazır. İlgili Komisyon? Yok. 
Bu konuya ilişkin görüşmeler de ertelenmiştir. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
Parlamentonun değerli saatlerine yazık oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ediyorum. Bu sizin 
söylemenizle görüşülecek hale gelmiyor ki efendim. 
Müsaade buyurunuz, usul meselelerini halledeyim 
ben. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Usul doğru, yüz-
deyüz katılıyorum ama, bugünkü gündemde mesele 
ilân edilmiştir, Komisyon gelmiyor; olmaz böyle şey. 

BAŞKAN — Bu söylendi Sayın Tığlı, rica ediyo
rum lütfen oturun, 
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10. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci T ahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) 

BAŞKAN — Gündemin 10 ncu sırasında bulu
nan, ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Na
ci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporunun görü
şülmesi vardır. 

Sayın Hükümet? Hazır. Sayın Komisyon? Yok. 
Bu konuya ilişkin görüşmeler de ertelenmiştir. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 

Komisyon üyesi sıfatiyle, bir açıklama yapmama mü-
sade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, 46 ncı maddemiz gayet 
açık seçik: «Komisyonlar, Millet Meclisi Genel Ku
rulunda Başkanları, Başkanvekilleri veya o konu için 
seçilmiş sözcü veya sözcüleri tarafından temsil olu
nur.» der. Bu bir âmir hükümdür. 

Sayın Komisyon Başkanımız da biraz evvel, Sa
yın Komisyon Sözcüsünün istifa ettiğini ve bu ko
nular için Sayın Turgut Yücel'in sözcü olarak göste
rildiğini ifade buyurdular. 

Sayın Ersoy, komisyon sözcüsü başkanı ve baş-
kanvekili komisyon tarafından seçilir. Sayın Başka
nın, bana yazılı olarak ifade ettiği husus Komisyo
nun toplanmasının mümkün olmadığı ve seçim ya
pamayacağıdır. 

Başkanınız olarak başka türlü davranmam ve 
görüşmeleri yürütmem mümkün değil. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Şüphesiz haklısı
nız Sayın Başkanım. Ayın 12'sinde Komisyon top
lanmış; Başkanını, Başkan vekili ve sözcüsünü seç
miştir. Ancak, hemen aynı gün Bütçe Karma Komis
yonu toplantısı olduğundan ve o günden bu güne 
Bütçe Komisyonu gece ve gündüz devamlı çalıştığın
dan dolayı şu anda gece yarısı 0.35'te bitmiş olan 
1976 yılı Devlet Bütçesinin raporları yukarıda Sayın 
Başkan tarafından yazılmakadır; ayrıca Başkanvekili 
arkadaşımız da babasını kaybetmişlerdir, memleketine 
gittiler; sözcü arkadaşımız da istifa etmiştir. 

Şu anda buyurduğunuz çok doğrudur, Komisyo
numuzu bir defa daha toplantıya davet edip Komis
yonun Başkan, Başkanvekili ve sözcüsü seçme im
kânı yoktur. 

BAŞKAN — Benim de başka yapacağım bir şey 
yok Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 
bu hususları zabta geçmesi için söyledim. 

BAŞKAN — Söylediniz, geçti efendim. 
11. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın^ 

Alioğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı : 190) 

BAŞKAN — 190 S. Sayılı işle ilgili raporun gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?... Hazır. 
Bu konuya ilişkin komisyon?... Yok. 
Bundan dolayı bu konuyu da erteliyorum efen

dim. 

12. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez^ 
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Mecli
si S. Sayısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 499) 

BAŞKAN — 87 ve 87'ye 1 nci ek S. Sayılı işle 
ilgili raporların görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?... Hazır. 
Sayın komisyon?... Yok. 
Bunun için konunun, aynı nedenle görüşülmesini 

erteliyorum. 

13. — 1 Mart 1926 tarihli ve 726 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı 
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 70 ve 7ffe 1 nci ve 2 nci ek, C. Senatosu 
S. Sayısı : 483) (1) 

BAŞKAN — 1 Mart 1926 tarihli ve 726 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

(1) 70 S. Sayılı basmayazı 21 . 1 . 1975 tarihli 
28 nci Birleşim, 70'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
-17 . 4 . 1975 tarihli 68 nci Birleşim ve 70'e 2 nci ek 
S. Sayılı basmayazı bu tutanağın sonuna eklidir. 
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Sayın Hükümet?... Hazır. I 
Adalet Komisyonu Başkanı?.. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Başkanve-

kili olarak ben hazırım efendim. I 
BAŞKAN — Başkanvekili, siz buyurun efendim. 
Sayın milletvekilleri, biraz evvel görüşülmesine 

başlanmasını ifade ettiğim Adalet Komisyonu rapo
ru gayet kısadır. Genel Kurulu bilgi sahibi edebilmek I 
için raporu aynen okutuyorum. I 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) I 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın I 

üyeler: I 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Ata-

gün, M. S. P. Grupu adına Sayın Yasin Hatiboğlu, I 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Ta- I 
lât Oğuz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa- I 
yın Ali Sanlı. I 

Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Yasin Hatiboğlu'nda. I 

Buyurunuz Sayın Hatiboğlu. 
M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞ

LU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; I 

Şimdi müzakeresine başladığımız 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin tadiline mü- I 
saadeleriniz olursa biz başka bir açıdan bakmak isti- I 
yoruz. I 

Cemiyetler fertlerden teşekkül eder. Fertlerarası 
münasebetlerin tanzimi fevkalâde güçtür. Beşerî ted
birlerin, çoğu zaman başarısızlığa uğradığı örnekleri 
ile ortadadır. Elbette kanunlar içtimaî münasebetleri 
tanzim için tedvin edilirler. Kanuna uyma vecibesini I 
idrak edecek fertler, kanunları tarafsız ve korkusuz
ca tatbik edecek tatbikatçılar yetiştirilmedikçe içtimaî 
huzurun bihakkın temini elbette zordur. Meseleye bu 
noktadan girmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, manevî değerlerden 
uzak, materyalist usullerle yetiştirilen insanların si
yasî, idaeolojik ve ticarî ihtiraslarını tatmin etmek 
cidden zordur. Vebalden korkmayan insanların ba- I 
sına maddî müeyyideleri, Demoklesin kılıcı gibi koy- I 
maya mecburuz. Ne var ki, iyi incelenmeden tedvin I 
edilen kanunlar, beklenen müessiriyeti icra edemez- I 
ler. Tahmin olunur ki, vurguncu, muhtekir ve mür-
tekip, yapacağımız kanunların boşluklarını daha şim- I 
diden bulma gayreti içine girmiştir. Maalesef bu boş- I 
hıkları bazan mevzuatın eksikliğinde, bazan aracı I 
üçüncü şahsın gayretinde ve bazan da tatbikatçının 
gafletinde bulmaktadır. I 
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Bütün bunlara rağmen bizler vazıı kanun olarak, 
beşerî kanunların en mükemmelini yapmak zorun
dayız. Daraltılan, sıkıştırılan, açlığa mahkûm edilen 
insanlaın veballerinden ilk sorumlu olan bizleriz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin hiçbir üyesini, 
stokçudan, karaborsacıdan, vurguncudan, müşahhas 
bir ifade ile, «Gomel Zigna» Şirketinden yana ola
rak düşünmek elbette mümkün değildir. 

Zeytinyağına parafin katmak suretiyle hem Dev
letin dahilî ve haricî itibarını sarsan ve hem de vatan 
evlâdının sıhhatine kastedenleri korumak kimsenin 
aklından geçmez. Kanaatimiz böyle olmakla beraber 
ne hazindir ki, «Gomel Zigna» vurguncuları mille
tin gönlündeki âkibeti hâlâ bulamamışlardır. 

Muhterem milletvekilleri, demek oluyor ki, içti-. 
maî nizamı ve beşerî huzuru temin etmek için başka 
tedbirlere de ihtiyaç vardır. «Komşusu açken tok ya
tan huzur bulamaz», «Birbirimizin istirabım millet
çe duymak ezelî ve ebedî borcumuzdur» anlayışım 
vermedikçe başarılı olamayız. 

Yukarda arz ettiğim zaruretlerin ışığı altında ifa
de etmek istiyorum ki, Cumhuriyet Senatosunca be
nimsenen Tadilât hem muhteva itibariyle ve hem de 
müessiriyeti bakımından yetersizdir; hatta tadil edil
mek istenen ilk şeklinden pek farklı olduğu iddia 
edilemez. 

Millet Meclisi metninde, stok malların müsaderesi 
ve ticarethanelerin kapatılması vardır; Cumhuriyet 
Senatosu, bu hususu temin edecek hükmü kaldırmış
tır. Bu fevkalâde mahzurludur. Müsadere hükmünü 
koymayacaksınız, vurguncu ticarethaneyi kapatmaya
caksınız ama, alınacak bir, iki bin liralık para cezası 
ile karaborsayı önleyeceksiniz, mümkün değildir. 

Adam, stok .yaparken, istif yaparken mutlaka ma
lın bir kısmını peşin, bir kısmını veresiye sattığı hal
de müsadere edeceksiniz sonra toplu satacaksınız 
ve sanki karaborsacıya yardımcı imişsiniz gibi top
tan elde ettiğiniz parayı götürüp adama ödeyecek
siniz. Bu kadar sakat ve bu kadar sakim bir neti
cenin istifçiliği önlemesi, karaborsayı bertaraf etme
si mümkün değildir. 

İşte biz Millî Selâmet Partisi Grupu olarak bu 
sebeplerden dolayı Yüce Senatonun benimsediği ta
dil şeklini asla benimsemiyoruz, benimsememiz müm
kün değildir. Zira; kömür darlığından dolayı ıstırap 
çeken fukaranın sıkıntısını içimizde duymak zorun
dayız. Bir paket sanayağını piyasada var olduğu hal
de, bodrum katta olduğundan dolayı, serbest piyasa-; 
nın 125 kuruş olmasına rağmen 3,5 liraya satma 
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ihtirası, hâlâ bazı insanlarda var olduğundan dola
yı, stokçuya, istifçiye Gomel - Zignacıya karşı, mües
sir tedbir almaya mecburuz. Bundan dolayı Millet 
Meclisinin benimsediği maddeyi, kabul ettiği madde
yi aynen kabul etmenin zaruretini ifade etmek isti
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda merhametli 
düşünmeye, tahfif sebepleri aramaya hiçbirimizin 
ne vicdanen, ne dinen ve ne de istismar edilen in
sanların jstırapları bakımından, hakkımız yoktur. 
Ayrıca Cumhuriyet Senatosu geniş imkânlı vurgun
cu ile, dar imkânlı istifçiyi birbirinden ayırmamış-
tır; cidden hazindir. Bir tarafta şirket halinde ça
lışan ve bir istife gittiği zaman milyonlarca liralık 
istif yapma malî gücüne sahip insan, vurguncu; bir 
tarafta da kına satıp, kınalı şeker satıp, akşam evine 
üç kuruş götürmenin ötesinde gücü olmayan bir bak
kalın hasbeltesadüf yaptığı hu istif, yaptığı stok... 
Şimdi iki manzara, iki ağırlık, iki ıstırap, iki acı, 
iki vurgun. Getiriyorsunuz yan yana. Buradaki mil
yonları ile şirketleşerek istif yapan adama da 1 000 
liradan 10 000 liraya kadar para cezası vereceksi
niz, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verecek
siniz; şuradaki kına satan zavallı bakkala da 1 000 
liradan 10 000 liraya kadar para cezası, bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası vereceksiniz. Vurguncu 
ile böyle mi mücadele edilir? Mücadelenin yolu bu 
mudur? Kınacı zavallı bakalın zaten 1 000 lirasını al
dığınız zaman anası ağlar. 

Bir atasözü vardır, hepiniz bilirsiniz: «Fakiri dö
veceğine ceketini yırt» derler. Siz şimdi zavallı kı
nacı bakkaldan 1 000 lirayı aldınız mı, anası ile 
yevm-i kıyama ağlayacaktır. O halde, bu kınacı bak
kalı ve asıl vurguncu olarak Gomel - Zigna'yı dü
şündüğüm takdirde, vurguncu şirketleri düşündüğü
müz takdirde, sırf istif yapabilmek için değişik semt
lerde özel anrepolar, özel depolar kiralayan vurgun
cuları düşündüğümüz takdirde - Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri, parmak kaldıran sayın üyeleri 
mazur görsünler - Cumhuriyet Senatosunun değişik
liğini benimsemek mümkün değil. 

Bu sebepten dolayıdır ki, Millet Meclisi metni
nin oylamada kabule mazhar olması temennimizdir. 
Zira müessir tedbir getirmektedir. 

Ayrıca Millet Meclisi metninde «birden fazla 
kimsenin birlikte karaborsa yapması veya şirket hü-
viyetindeki kurucuların tecziyeleri de farklıdır» de
mişiz. 

Muhterem milletvekilleri, kendi fukaralarımız 
için, gelir tevziindeki sosyal adalet için, vurguncuya 
fırsat vermemek için, Millet Meclisi metninin be
nimsenmesi gerekir kanaatindeyiz. Millî Selâmet Par-
tisi Grupu bu metni benimsemektedir. Bu hislerle 
meşbu olarak hepinizi hürmetle ve saygılarımla se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet 

Atagün'de. Buyurunuz Sayın Atagün. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin tadi
line aidolan tasarı, ikinci defa huzurunuza gelmekte
dir. 

Tasarı, Hükümetten şu maksatla Yüce Meclise 
sevk edilmiştir. Türk Ceza Kanununun 401 nci mad
desi aynen şöyledir : 

«Madde 401. — Bir kimse yalan havadis neşir ve 
işaasiyle yahut sair' hile kullanmakla et, ekmek, odun, 
kömür gibi âmmeye elzem olan erzak ve eşyanın 
nedretine veya fiyatının artmasına sebebolursa bir se
neden beş seneye kadar hapis... cezasıyle cezalandırı
lır.» Bu hükmün bugünkü ekonomik ve sosyal ha
yatta sakıncalar yarattığı ve birçok vurguncunun, 
fazla fiyatla mal satmak isteyen kişilerin bir nevi be
davadan para kazanmak maksadına matuf bir hal 
ortada bulunduğu için, bunun tadilini teklif etmiştir. 

Metin Hükümetten sevk edilince, birinci şekliyle 
maddenin et, ekmek, odun, kömür gibi maddelerin 
benzeri olan ve kamu için yararlı olan şeker, un, 
akaryak gibi maddelerin de bulundukları ve cari fi
yatlardan fazla satan ve bunları istif eden kimseler 
hakkında yapılan tahkikatta, hazırlık tahkikatında 
takipsizlik kararı ve mahkemelerden de beraet kararı 
alındığı için, eşdeğerde olan ve âmme için, kamu için 
yararlı olan bu malları satan kimselerin mahkûm edil
memesi, bir nevi toplumda huzursuzluk yarattığı ne
deniyle buraya getirilmiştir. 

Millet Meclisine niyabeten Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu, bu madde metnini, Hükümetin getirdiği 
şekle biraz daha sarahat vermek suretiyle, meseleyi 
iki kısımda mütalâa etmiş. 

Birincisi; asıl kamunun ihtiyacı olan erzak ve 
maddeleri tadadetmiş. Bunların fahiş fiyatla satılma
sı, Hükümet tarafından depolarda bulunan kişilerin 
beyana tabi tutulması, beyanda bulunmadıkları tak-

j dirde bir ceza ile, yani Türk Ceza Kanununun 401 nci 
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maddesine uygun olarak, yine 1 yıldan başlamak üze- I 
re hapis cezası ve biraz da bugünkü şekle göre para 
cezasını artırmakla işe başlamış. 

ikinci unsur olmak üzere de, bundan ayrı olarak 
Hükümetin yani Bakanlar Kurulunun kararnamesiyle, 
kamu için elzem olan erzak ve maddelerin bulunduğu 
tayin edilen fiyattan fazla olarak satılmasını da ce
zaî hükümlere bağlamış. 

Üçüncüsü; bunları satan kişilerin dükkânlarının, 
ticarethanelerinin kapanmasını öngörmüş. 

Dördüncüsü; bu malların hemen satışını arzu et
miş, piyasada darlık yaratmamak nedeniyle. 

Beşincisi; bu malların bir simit satan veyahutta 
beş - on kuruş bir ihtikâr yapan insanlarla, milyon
larca liralık ihtikâr yapan insanlar arasında, haklı 
olarak cezanın adalet prensiplerine uygun olmak su
retiyle de, Ceza Kanununun 522 nci maddesine uy
gun olmak üzere, bu fiili ika edenler hakkında bir 
uygulama yapmasını öngörmüştür. Yani bu suretle, 
bugünkü ihtiyaca cevap verebilecek, Yüce Parlâmen- I 
tonun ve toplumun arzu ettiği şekilde bir tatbikata 
ön verecek şekilde bir metin hazırlamış ve metin de 
oylarınızla iltifat görmüş, Yüce Senatoya gitmiştir. 

Şimdi Senato da bir metin hazırlamış; hazırlamış 
ama bu metin, yani Meclisten çıkan metnin değişik I 
şekliyle hazırlanmış. Dört kısımda değişiklik mevcut
tur. Temel aynı... Kamunun yararına olan, fiyatları I 
Hükümetçe tespit ve,ilân edilen kişilerin yaptıkları 
ihtikârı tecrim etmiş aynı cezalarla. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, tatbikatta aksaklık 
gösterecek bazı meseleleri zannediyorum gözünden ka
çırmış. Bunlardan bir tanesi, «Ticarî örf ve âdete gö
re bu malını satmazsa» diye bir tabir kullanmış. Ma- I 
lûmu âliniz ticarî örf ve âdet mıntaka mıntaka deği
şir ve bunun, için de bilirkişiler kullanılır. Bilirkişi de 
«Ticaret örf ve âdete göre bunun satılması veya pi
yasaya çıkarılması haklıdır.» dediği zaman da beraet 
cihetine gider ki, Yüce Parlamentonun üyeleri zannet
miyorum ki, böyle bir şey arzu etsin. I 

İkinci mesele : Metinde şöyle demiş : «... erzak, I 
eşya ve maddenin kıymeti hafif ise, ceza üçte bire ka
dar indirilir veya pek hafif ise yalnız para cezası ile 
cezalandırılır.» Sayın arkadaşlarım, ya pek fahiş ise 
ne olacak? Biz asıl pek fahiş olan bu meseleler hak
kında bir takibat yapmanın kamu yararına olduğu 
kanaati içerisindeyiz. I 

Binaenaleyh, burada da bir noksanlık mevcuttur, 
gözden kaçmıştır. J 
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Üçüncüsü : Erzak, eşya, maddenin müsaderesine 
dair her hangi bir karar yoktur Senato metninde. 
Bu da kanaatimce bir noksanlıktır. Malı ihtikâr ya
pana tekrar verecek olursanız, veyahut da ihtikâr yap
mış olan, deposunda gizlemiş olan kişinin malını alıp 
da, o gün ihtiyaca arz etmezseniz, yine arzu edilen 
bir sosyal fayda temin edilmemiş olur; bu da bir nok
sandır. 

Dördüncü noksanlık bize göre, «Ticarethanenin 
kapatılması, kapatılmaması» meselesi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi biz Komis
yonda uzun boylu görüştük. Ticarethanenin kapatıl
ması meselesinde, ticarî, fiilinden büyük bir şekilde 
zarara uğratmamak için de bir ölçü aldık ve dedik ki: 
Müsadere uyguluyoruz, para cezası veriyoruz; hapis 
cezası veriyoruz; bir de ticarethanesi kapansın da üze
rine bir levha konsun, «Burası ihtikâr yapan bir ma
ğazadır, onun sahibi budur» densin diye ticarethane
nin kapatılması hükmünü, koymuştuk. Fakat bu da 
hangi sebeptense Senato metninden çıkarılmıştır. 

Şimdi şu vaziyet karşısında sözlerime şöyle son 
vermek istiyorum : Ceza Kanununun 401 nci mad
desi, et, ekmek, odun, kömür gibi maddelerin nedre
tine veya fiyatın artmasına sebebolan kişilerin ceza
landırılmasını öngörmüştür. Bunun dışında kalan ka
mu için elzem ve eşdeğerde olan un, şeker, yağ, tuz, 
zeytin, akaryakıt gibi maddelerin nedretine veya fi
yatın artmasına sebebolan hal ile, yine kamu için el
zem olan ve cinsi ile fiyatı Bakanlar Kurulu ile tayin 
ve tespit edilen eşya ve maddelerin nedretine veya 
fiyatın artmasına sebebolan kişilerin ceza dışı bıra
kılmış olması nedeni ile, bu maddenin günün ihtiyaç
larına, bunu da içerisine alabilecek bir şekilde sevk 
edilmiş ve bu suretle huzurunuza gelmiştir. Tekrar 
ediyorum, Senato ile bizim metnimiz arasında fark
lar dörttür, «Ticarî örf ve âdet» kelimesi kullanılmış
tır ki, mıntakalara göre değişir, buna bir bilirkişi ta
yin etmek icabeder; bu da bir suiistimal kapısı olur, 
kanaati ile, metnin iyi tanzim edildiği kanaatini ta
şımıyoruz Adalet Partisi Grupu olarak. 

Erzak, eşya, maddenin kıymeti, pek fahiş olduğu 
zaman bu kişiye fazla ceza verilmesi gerekirken, ada
let bunu icabettirirken, bundan da yoksundur Senato 
metni. Bu bakımdan Adalet Partisi Grupu olarak kar
şısında bulunuyoruz. Erzak, eşya, maddenin müsade
resine karar verilerek, o anda nedreti olan ve halka 
verilmes gereken bir hükmü de taşımadığı için... Çün
kü, biz Meclis metninde bunun derhal mahkeme so
nunu beklemeksizin hâkim kararı ile müsaderesine 
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karar verilip, piyasaya sevk edilmesi, sonunda beraet 
ederse ücretinin kendisine verilmesi mekanizmasını 
getirmiştik; bundan da yoksundur Senato metni. 
Ticarethanenin kapatılması, bu kişinin ihtikâr yap
masını, vatandaşın da alış veriş yapmasına etkisi ba-, 
kınımdan önleyici ve bir nevi de cezaî mahiyet arz 
edeceği için, bunun da bugün için bulunmasında fay
da görüyoruz. 

Bu nedenle, Adalet Partisi Grupu adına, metnin, 
Meclisteki kabul edilen metin şeklinde kabulünü di
ler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı

na Sayın Talât Oğuz'da, buyurunuz efendim. 
C. G. P. GRÜPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İstifçiliği, karaborsayı ve ihtikârı önlemeye matuf 
hükümleri ihtiva eden 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 401 nci maddesinin tadili ile ilgili teklif ve tasarı 
üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupunun görüşlerini arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, müzakere konusu olan bu 
madde, 1889 sayılı İtalyan Ceza Kanununun 326 ncı 
maddesinden alınmıştır. Bu madde ile mehaz mad
deyi tetkike tabi tuttuğumuz takdirde; italyan Ceza 
Kanununun 326 ncı maddesinde, «Odun ve kömür» 
ibaresi bulanmamasına rağmen, Türkiye'nin sosyal 
şartları ve iktisadî hayatı nazarı itibara alınmak sure
tiyle, «Odun ve kömür» ibaresi de bu maddeye ek
lenmek suretiyle maddenin tedvini cihetine gidilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, kanunî tedbirlerle iktisadî 
hayatımızın normal bir istikamete götürülmesine im
kân ve ihtimal yoktur. İktisadî hayatta ticarî ahlâk 
tekâmül etmediği müddetçe, iktisadî huzurun ve ikti
sadî mutluluğun sağlanmasına imkân ve ihtimal göre
memekteyiz. 

Bu bakımdan, Abdülhak Hamit Tarhan'ın meş
hur bir sözünü ifade etmekte yarar görüyorum : «Kim 
kendi kapısının önünü süpürürse onun mahallesi temiz 
olur.» şeklindeki ibaresini kullandığımız takdirde, 
kim cemiyette, kim toplumda kendi vazifesini yapar
sa, eğer esnaf vazifesini yaparsa, tüccar vazifesini ya
parsa mutlak surette iktisadî huzur, iktisadî emniyet 
temin edilmiş olur. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosunun 
kabul etmiş olduğu metnin, hukukî yönden ve mazi
de olan tatbikat da göz önünde bulundurulduğu tak
dirde, kabulüne fiilen ve hukuken imkân yoktur. 

3780 sayılı Millî Korunma Kanunu Türkiye'de 
uygulama alanına konulduğu zaman, hem müsadere 
hükmü mevcuttu ve hem de müsadereyi takiben ve
rilen ceza miktarınca ticaretten men, sanattan men 
cezası mevcuttu. 

Bir de ayrıca, ceza hukuku prensiplerine aykırı
dır. Çünkü, suç teşkil eden bir fiilden dolayı mahkûm 
olan bir kimsenin, ceza hukuku muvacehesinde suç 
teşkil eden eşyaların bulundurulması, satışa konu teş
kil eden eşyaların müsaderesine karar verilme zorun-
luğu mevcuttur. 

Bu bakımdan, Cumhuriyet Senatosu metninin hu
kukî yönden ve mazide olan tatbikat yönünden be
nimsenmesinde her hangi bir hukukî zorunluk mev
cut değildir. 

Değerli milletvekilleri, 401 nci madde meriyete gi
rip, uygulama alanına sokulduğu takdirde, doğrudan 
doğruya iktisadî istikrar, iktisadî muvazene bir dere
ceye kadar temin edilmiş olur; ama asıl önemlisi, ih
racatın artırılması, paranın satınalma kabiliyetinin 
çoğalması ve nihayet, ithalât ve ihracat arasındaki 
dengenin sağlanması halinde, ihtikâra, istifçiliğe ve 
karaborsaya bir önleme çaresi bulunmasının imkân
ları mevcuttur. 

Maddeyi tetkike tabi tuttuğumuz takdirde, insan 
hayatı için, âmmenin nizamı için önemli olan, zarurî 
olan temel ihtiyaç maddelerinin, et gibi, ekmek gibi, 
odun ve kömür gibi eşyaların nedretine; yani azlığına, 
ortadan kaldırılmasına veyahut da fiyatların yüksel
mesine sebebiyet verecek derecede hileli vasıtalarda 
bulunan veyahut da yalan havadis neşreden şahısların 
fiillerini müeyyide altına almış bulunmaktadır. 

Cezalar verildikten sonra, şahıslarla ilgili malların 
müsaderesi, meslekleriyle ve sanatlarıyle ilgili faaliyet
lerinden men kararı verilmesi hukuka uygunluktur. 

Bu bakımdan Millet Meclisi metninin benimsen
mesinde hukukî ve sosyal fayda mevcuttur. 

Görüşlerimiz bundan ibarettir. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Sanlı'da. 
Buyurunuz Sayın Ali Sanlı. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ SANLI (Burdur) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Şimdiye kadar konuşan tüm parti sözcüleri de 

Millet Meclisi metninin benimsenme eğilimi yolun
da konuşmuşlardır; 'biz de aynı kanaatteyiz. Gerçek
ten, Cumhuriyet Senatosu metniyle, Millet Meclisi 
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metni arasında gerek suçun unsurları yönünden, ge
rek bu fiillerin karşılığı olan cezalar yönünden ayrı
calıklar vardır ve kanunun uygulamasında blirtaıkım 
(belirsizlikleri de bünyesinde taşımaktadır. Biz bun
ları kısaca belirtmekte yarar görüyoruz. 

Önce, «Hangi farklılıklar var, bu farklılıklar ka
nunun amacına hangi açılardan ters düşmektedir ve 
uygulamada ne gibi belirsizlikler getirecektir?» ko
nularını; bilâhara da, Karma Komisyona gittiği tak
dirde yeniden düzenlemeye esas olacak bazı espri
leri burada dile getirmeye çalışacağız. 

Millet Meclisi metninin 401 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasını, karşılığı bulunan Cumhuriyet Senatosu met
ninin 2 nci fıkrası ile karşılaştırdığımız takdirde, özel
likle 401 nci maddede belirtilen unsurlar yönünden 
«kamu için gerekli olan ve fiyatı hükümetçe tespit ve 
ilân edilen mallar» kategorisi suç konusu olarak be
lirtilmiş, kast unsuru açısından da, maddelerin azal
masını yahut fiyatının artmasını temin amacı tespit 
edilnrişr- Üçüncü olarak da suçun işleniş biçimine iliş
kin, maddî olarak satışa çıkarmamak, satışından ka
çınmak, saklamak ve benzeri deyimler kullanılmış. 

Cumhuriyet Senatosu metnindeki, bu metnin kar
şılığı olan 2 nci fıkrada ise, iki önemli farklılık var : 

Birinci farklılık, birinde - bunda Sayın Hükümet 
Sözcüsü ve Komisyon da bir açıklamada bulunursa 
uygulayıcılara yararlı olur - meselâ 401 nci madde
de «hükümetçe» tabiri olduğu halde, Cumhuriyet Se
natosu metninde «bakanlar kurulunca» deniyor. Ben, 
sanıyorum «İbakanlar kurulunca» ile «hükümetçe» 
arasındaki fark uygulamada önemli ayrıcalıklara se
bebiyet verebilir. 

Bakanlar kurulu metni, bütün bakanlar kurulu ve 
Gumlhurbaşkanının imzasını havi bir kararname; ama 
«hükümetçe» denildiği zaman, bazen bir bakanlık 
tasarrufu dahi «hükümetçe» tabirinin içinde yer ala
bilir. 

iBu açıdan bir kısırlaştırma, bir sınırlama mese
lesi vardır en azından sanıyorum. 

İkincisi, mallar yönünden bir sınırlama getirmek
tedir. Özellikle, 401 nci maddede hükümetçe ilân edi
len mallar dışında bazı mallar sayıldığı halde, Cum
huriyet Senatosu metninde bu mallar sadece, hükü
metin tespit ve ilân ettiği, kamu için gerekli mallar 
biçiminde sınırlanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu metninde, kast unsuru yö
nünden bir sınırlama vardır. Burada özellikle yeni 
unsurlar ilâve edilmiş. Örneğin, «Haksız kazanç mak
sadı ve ticarî örf ve âdet.» Bunu, sayın Adalet Par

tisi Sözcüsü de gayet bariz belirttiler. Bu, uygulama
da çok farklı belirsizliklere sebebiyet verebilir. Her 
yerde değişik alınan kararlar, içtihatlarla birleştirilin-
ceye kadar, birçok kimse boş yere mağdur edilmiş 
olabilir. 

Üçüncü farklılık ise, Millet Meclisi metninde yer 
alan «fazla fiyatla satma unsuru» Cumhuriyet Sena
tosu metninden çıkarılmış. Suçun işleniş biçimiyle il
gili bir değişiklik, ama bu değişiklik zannediyorum, 
unutmadan ileri gelmiş olsa gerekir. 

Millet Meclisi metninin 401 nci maddenin 2 nci 
fıkrasının, Cumhuriyet Senatosu metnindeki karşılığı 
401 nci maddenin 3 ncü fıkrasıdır. Bu nedenle bu iki 
maddenin farklılıklarına kısaca değinmekte yarar 
va.t : 

Malın suç kapsamı olarak, Millet Meclisi metnin
de birinci olarak, kamu için gerekli olan ve fiyatı 
hükümetçe tespit edilmiş olması esası getirilmiş. İkin
ci olarak, «.hükümet bildirisine aykırı hareket edilme
si veya resmî mercilere aykırı beyanda bulunmak» 
şeklinde düzenlenmiş. Cumhuriyet Senatosu metninde 
ise, yine biraz evvel 1 nci fıkrada belirttiğim «bakan
lar kurulu» ve «hükümetçe» deyimleri farklılığı var. 

Bir diğer farklılık ise, Cumhuriyet Senatosu met
ninde özellikle hükümet bildirisinin içeriği de tespit 
edilmiş. Hükümet bildirisine aykırı hareket geniş bir 
kavramdır, hükümet bildirisinin içeriğini tespit ede
rek aykırı hareket, daha dar bir kavramdır. Bir ör
nekleme yaparak söyleyeceğim : 

Bakınız, Cumhuriyet Senatosu methi aynen, «Mad
denin resmî mercilere bildirilmesine ilişkin bakanlar 
kurulu kararı» diyor. Yani, malların fiyatlarına veya 
başka şekilde içeriği olan bakanlar kurulu bildirisi
ne aykırı hareket, Cumhuriyet Senatosu metninde ce
zalandırılmıyor. Halbuki, Millet Meclisi metninde 
«hükümet bildirisi» demiş. Bu konudaki hükümet 
bildirisi; ama bu resmî mercileri beyana zorlamak 
şeklinde, fiyatların tespiti şeklinde veya daha değişik 
düzenleme de olabilir. Bu nedenle Cumhuriyet Se
natosu metni hükümet bildirisinin içeriğini tespit edi
yor; bir sınırlamadır. 

Cumhuriyet Senatosu metni, en önemlisi olarak 
ceza sınırlaması getirmektedir. Meselâ, «üç aydan bir 
yıla kadar» hükmünü getirmektedir. Son derece fark 
vardır. Halbuki, Millet Meclisi metninde 1 nci fıkra
da öngörülen, yani bir yıldan beş yıla kadar, gibi 
bir ceza düşünülmüştür. Bu nedenle cezalar arasın
da ölçüsüzlük de vardır. Cumhuriyet Senatosunun da
ha dar tuttuğu anlaşılmaktadır. 
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Millet Meclisi metninin 3 ncü fıkrasında yer alan 
ve Adalet Partisi Grupu adına konuşan sayın arka
daşımın da belirttiği, suça tesir eden, cezaya tesir 
eden hal olarak, ağırlaştırıcı sebep öngörülmemiştir. 
Ben bu konuya, bir defa daha kısaca değinmekle ye
tin eceğîm. 

4 ncü fıkrada yer alan ve yine diğer sözcüler ta
rafından da belirtilen 522 nci madde, Ceza Kanunu
nun esprisine uygun olarak Millet Meclisinde sadık 
kalındığı halde, Cumhuriyet Senatosu metni daha de
ğişik bir ölçü 'getirmiş. Hem zarar - fayda ikilemini 
ortadan kaldırıyor ve 520 nci maddedeki ölçülerden 
daha hafif cezalar öngörüyor. Bu açıdan cezayı et-
kisizleştiren bir unsur olarak da kalmış. 

Yine, Millet Meclisi metninde 401 nci maddenin 5 
nci fıkrası satışla ilgili. Diğer sözcüler de belirttiler; 
bu da Cumhuriyet Senatosu metninden çıkarılmış. 
Meclis metninde uygulamada kolaylık getiren bir 
tedbir olarak düşünülmüşken, bunun hangi nedenle 
Senato metninden kaldırıldığını anlamak mümkün 
değil, 

Millet Meclisi metninde 401 nci maddenin 6 nci 
fıkrasında yer alan bölümün karşılığı, Cumhuriyet Se
natosu metninin 1 nci fıkrasında bulunan metin olup, 
sadece mallar yönünden bir farklılık var, diğer yön
den pek ayrıcalık yok. Görülüyor ki, 'bu söyledikleri-
tnizle, Cumhuriyet Senatosu metninde, Adalet Ko
misyonu raporunda belirtildiği biçimde, Kanunun 
kapsamının daraldığı ve etkinliğinin azaldığı sonucu
na varıyoruz,, 

Değerli milletvekilleri, bu farklılıkları belirttikten 
sonra, bazı düzenleme eksiklikleri ve kuşkularımızı 
'burada, karma komisyona gitmeden önce, belirtmek
te yarar görüyorum. 

Birincisi, bu suçluluk işleniş biçimi ile ilgili bir 
sınırlama getiriliyor. Bu, Millet Meclisi metninde de 
var, Cumhuriyet Senatosu metninde de. Karma Ko
misyondaki düzenlemede yararlı olacağı düşüncesiy
le açmak istiyorum : Bir suçun unsurlarını geleceğe 
açık biçimde tutmazsanız, onların işleniş biçimini ka-
zuistik olarak sayarsanız, ekonomik gelişmeler ve 
ticarî hayatın yeni teknikleri karşısında, bir örnekle 
açıklamak gerekirse, meselâ muvazaalı işlemleri, ma
kul hiçbir sebep yokken gümrükten mal çekmeme
yi, kartel uygulamalarını, naylon fatura zincirleme 
sistemiyle meydana getirilecek spekülatif hareketleri 
önleyemezsiniz. «Mal kaçıran, saklayan...» biçiminde 
sayar, sayar sayar da, genel bir espri koymazsanız, bu 
ekonomik gelişmelere ve ticarî ilişkilere yeni spekü

latif tekniklerde, yeni karaborsa tekniklerinde bu ce
za maddelerini uygulayamazsınız. O zaman da ne olur? 
Bakkala, kasaba ve küçük esnafa uygulanacak mad
deler haline gelmiş olur. Bu uygulama ise karaborsa
nın akborsa halinde devamını gayet güzel sağlar. 

Bu Yasanın uygulaması ile ilgili olarak, yerinde 
gördüğüm bir hususu daha açıklamak isterim : Eğer 
bir hükümet politikası belli bazı çıkar grupları ve spe
külatif sermaye gruplarının isterlerini yansıtıyorsa, 
karaborsanın adı gerçekte akborsadır. Yani, salt ce
za yasaları ile karaborsayı önlemek mümkün değil
dir. Özellikle ekonomi politikalarının ağırlığı vardır. 
Eğer hükümetin takip ettiği politika bunlarla özdeş
leşmiş ve bu tarz gelişmelere açıksa, o zaman, demin 
belirttiğimiz üzere, bu Yasanın uygulanması, yalnız 
orta kesimde yer alan esnafa, bakkala, küçük tacire 
veya malını pazara getiren köylülere uygulanmaktan 
öteye geçmez. 

• Biz, bütün bunlara rağmen bir ortadoks görüşle, 
«Karaborsa bir üretim - tüketim dengesiüir -ve sa
dece bununla bu mesele çözülür» gibi bir düşüncede 
değiliz. Bazı ekonomik olayları, hareketleri, sosyal 
yaklaşımlarla önleme tedbirlerinin yararlı olduğu gö
rüşündeyiz. Özellikle bu Yasanın bütünlüğü içinde, 
Anayasanın 40 nci maddesinde yer alan espriyi gör
mek mümkündür. 

Bir diğer - özellikle düzenlemede öngörmeye çalış
tığımız - husus : Son yıllarda Devletçe sübvansiyone 
edilen bazı malların tahsisen verildikleri yerler dı
şında, tahsis amaçlarının dışında kullanıldıklarını gö
rüyoruz. Bu, karaborsa konusu olan ayrı bir fiildir ve 
başhbaşına karaborsa sayılmalıdır. Kararnamelerle 
saptanacak şekil ve yerler dışında kullanılan malların 
bizatihi kullanılması karaborsa fiili içine alınmalı
dır. Şöyle düşünebiliriz : Bir mal, meselâ demir, ka
raborsaya çıkıyor. O malı Devlet sübvansiyonla kar
şılıyor ve ihtiyaç sahiplerine tahsiste bulunuyor. Bu 
demirin tahsiste gösterilen yer ve şekillerin dışında 
kullanılması halinde, bu Yasada bunu önleyecek ve 
cezalandıracak bir hüküm yok, bir mekanizma yok. 
Salt bu olay dahi, Karma Komisyonda bir fıkra, bir 
hüküm olarak getirilmelidir. Yani, kararnamelerle 
saptanacak yer ve şekil dışırida kullanılan tahsis edil
miş malların bizatihi dışında kullanılması suç •sayıl
malıdır. 

Bu Yasanın, özel kesim içinde de bazı olumsuz 
katkıları bulunan ve iç dengesizlik unsuru olan spe
külatif sermayenin de ülke ekonomisine katkısı ola
bilecek biçimde etkilendirilmesi bakımından yararlı 
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olduğunu düşünüyor ve Millet Meclisi metninin, Cum
huriyet Halk Partisi Grupunca benimsendiğini arz 
ederken saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Söz, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem 

Dikmen'de; ıbuyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA EKREM DÎKMEN 

(Trabzon) — Sayın milletvekilleri, 

Ceza Kanununun 401 nci maddesinin yeniden ted
vini sebebiyle müzakere hâlâ devam etmektedir, 
Halbuki, bu tip kanun teklifleri ve tasarılarının tüm 
milletimizin menfaatine biran evvel imkân hazırlaya-
bilmesi için, çok kısa zaman içerisinde büyük bir 
müstaceliyetle çıkarılması ve kanunlaşması icabe-
der. 

Yüce Senato, yüksek tahsil ve 40 yaş tecrübesi 
kemalâtı tasrih edilmek suretiyle teessüs etmiş bir 
müessese. Şu Millet Meclisinin tedvin ettiği, bu Ada
let Komisyonunun da benimsediği, daha doğrusu 
Adalet Komisyonunca getirilip de Meclisin benimse
diği metin, bizim Senatoda nasıl olmuş da bu hale ge
tirilmiş, hayrete kapılmamak mümkün değildir ve is
ter istemez - hani okuduğumuz kanunlarda «Her şey
de hüsnüniyet esastır, evveli hüsnüniyet arayacaksı
nız, suiniyet • aramayacaksınız der; ama - bir suini
yeti davet ediyor, şahsan ben bunda hüsnüniyet ara-
yamıyorum, hüsnüniyet bulamıyorum. 

Bir tasarı gelmiş, Hükümet bir metin getirmiş. 
Adalet Komisyonumuz toplanmış, hakikaten, bir iki 
ufak rötuş yapılabilecek tarafı hariç, suçu, suçluyu, 
cezayı gayet güzel tasrih eden bir madde getirmiş. 
Meclisimiz bunu kabul etmiş, metin Senatoya git
miş. Senato da bunu - hani bazı işlere kılıf nasıl uy-
durulursa - sanki kılıf hazırlar gibi tamamen değiş
tirmiş; kamanın kılıfını göndermiş geriye ve Komis
yon da Senatonun bu değiştirisine, tedvin ettiği mad
de şekline itibar etmemiş. Gayet doğru, gayet haklı, 
yerinde ve Meclisçe benimsenen metinde ısrar etmiş 
ve şimdi de Meclisimiz bu maddeyi, yani Senatonun 
değiştirdiği şekliyle reddederse, Karma Komisyona 
gönderilecek ve Karma Komisyonda, Millet Mecli
since kabul edilen, Adalet Komisyonunun güzel bir 
şekil verdiği 1 nci madde bir iki eksiği de tamamlan
mak suretiyle tatmin edici bir şekilde kabul edilmiş 
olacak. Yani, Meclisimiz bunu haklı olarak Karma 
Komisyona gönderiyor. Bu çok doğru. Fakat, muh
terem arkadaşlarım, Türkiye'de bir maddeye zam 
yapılacak, bir ay evvelden başlar, altı ay evvelden 
başlar; Türkiye'de devalüasyon yapılacak, bir sene 

evvelden başlar. Bizim Cumhuriyet hükümetlerinde 
enteresan davranışlar olur, devalüasyon bir gecede 
ilân edilecek, bakarsınız ki, bir ay gümbürtüsü duyu
lur; piyasada, bundan istifade ederek döviz topla
yanı da olur, hem böyle, adı sayılır, Türkiye'de adı 
geçer kimseler, namı şöhreti yayılmış kimseler döviz 
toplar. Türk işçisi Avrupa'da bin metre derinlikteki 
madende çalışır, Almanya'da domuz ahırlarını te
mizleyen Türk çocukları vardır, işçi olarak; «Onun 
döviziyle ticaret açığı kapatıyoruz» diye bağırırız, 
kapatamaz hale de geldik; bir gün de o işçilere he
sap vereceğiz. Bu mesuliyeti yüklenen insanlar, Dev
let ve Devlet mesuliyetini yüklenin Hükümet men
supları, bir gün, o işçilere de hesap verecek. Kolay 
da olmayacak bu hesap. Herkes kafasını gömmüş 
yere, meselelerin farkında değildirler. Bir gün, o mil
yarlarca dövizin hesabını soracak adam, bin metre 
derinlikteki madende çalışmış Müslüman çocuğu
dur, domuz ahırı temizlemiştir, dinen mekruh, onu 
temizliyor. Yani, hayat şartları nerelere kadar itmiş. 
Öte yandan bankaların köşebaşlarında döviz topla
yan muhterem zatlar... Milyonlar vuruluyor. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Gazete sahipleri... 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Şellefyan'lar... 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Gazete sahip

leri, binbir hesabı olanlar, Türkiye'yi dolandırıp ka
çanlar. Diyeceksiniz ki, «Bunu niye söylüyorsunuz?» 
E, gözünü sevdiğim, yani ekmeği 5 kuruş farklı sat-
mışsa, cezasını koymuşuz buraya; asgarî 1 000 lira 
hapis cezasını da koymuşuz ama, Türkiye'nin bütçesi, 
şimdi «büyük bütçe geldi» deniyor; Türkiye'ye Tür
kiye katacak her halde bu bütçe de. Geliyor ama, 
36 milyar lira da yatırım getiriyor ama, 4 milyar 500 
milyon liralık ihalenin maliyeti şimdi 9 milyar 700 
milyon lira. Ona göre hesap edersek 15 milyarda sa
yıyoruz demektir. 

Bundan kastım şu1: Bazı büyük idlerde de bu 
meseleleri düşünmek mecburiyetindeyiz.' Ekmeği, 
unu, şekeri... tamam. Ama Senato hu ufak işi de 
düşünmemiş, sanki bazı hesaplar haklim olmuş. 
Çünkü, çok enteresan bir değişiklik... Ne yapmış? 
Kamu yaırarma bu haksız kazancı elde etmek maksa
dıyla ticarî örf, âdet ve usullere aykırı alarak satışa 
çıkartmayanlar iiçin hafifletici hailler aramaya baş
lamış, Ticarî örf, âdeti getirince, sakız gibi çiğne
meye, işi kaypaklaştırmaya müsait bir zemine getir-! 
ımek istemiş. Müsadere ediilemiyor. Niye edilemi
yor? Millet Meclisinin metninde «satar, parasını isa-
tar, eğer beraat ederse ona iade ederim.» diyor, 
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Yani «gasbetmek» diye de bir şey yok. Ama bu, ı 
tıpıkı fiyat hareketleri gıiibi, zamlar gibi, devalüasyon 
kararları gibi, milletin sancısını çektiği işler gibi bu, 
fourada da değiştirilmiş ve bu ihale getirilmiş. 

Peki, muhterem ark adaşlarım, 1 000 İradan 
10 000 liraya kadar ceza koyuyoruz, ağır para ce
zası koyuyoruz. Türkiye'de bugün 10 000 lira, ne 
kelime? Millet Meclisli metnindeki eksiklik burada. 
Türkiye'nin hayat standartlarına göre, Türk ekono
misinde yer allan tüketim maddelerinin ve diğer mad
delerin fiyatları endeksleri itibariyle, senelik yekûn
ları itibariyle bu para cezasında da bir derecelen-
d'inme yapmak zarureti vardır Karma Komisyonda. 

Bir de muhterem. arkadaşlarım, Anayasaya kan
amış, Devlet dışarıdan gübre ithal ediyor. Biz bu 
Meclise geldiğimizde 38 liradan başladı; 65, 70, 75 li
rayı buldu; sonunda daha da fırladı. Bu gübreler 
tahsis ediliyor. Ziraat Odaları kuruldu kazalara 
ikaldar, icat edildi. Bu ziraat odaları nasıl işler, 
Devletin, Hükümetin bundan haberi var mildir? 
Muhterem arkadaşlarım, oralar da birer ulufe top
lama yeri olmuştur. Sonna ne oluyor? «Filân vilâ- j 
yetteki, falan kazadaki ziraat odası rekor seviyede 
gübre satışı yaptı». Kaça sattı, kime sattı? Odasına, 
zofla, cebren aidat almak suretiyle -köylü vermek I 
işitemiyor, vatandaş vermek istemiyor, her yere bir 
dubara girmiş, görüyor; üç tane adam sokacak ora
ya, partizanını - o ziraat odasına vereceksiniz; ora
ya üye olan, aidatını da zorla aldığınız köylü vatan- I 
daş 30 lira farkıyla alacak. Ziraat odası denen nes
nenin sattığı gübre de, ticaret erbabının mağazasında 
satılacak. Ben, teşvik tedbirlerinden, özel sektör gü
rültülerinin en ince teferruatına kadar bu Mecliste 
hakşinas olarak imtihan vermiş bir -arkadaşınızım, I 
'bu kürsüde. Fakat, mutlaka işlerin namuslu ve mil
lî ahlâk yolunda yürümesi kaydıyladır mücadelem. I 
Yağma yok. 

Milletten vergiyi alacaksınız, üretecek, alacaksı- I 
nız; işçi çalışacak dışarıda, söylediğim şartlarda ça- I 
lışaeak, alacaksınız. Beyefendi gelecek, «Ben naylon 
yapacağım, bilmem ne teli yapacağım» diyecek; I 
kotaya koyacaksınız, dışarıdan ithal imkânını temin I 
edeceksiniz. Esnafa gelecek malzeme yerine teneke I 
gelecek, getiren bir gayrimüslim olacak. İmkân ta
nımayanı cezalandıracaksınız, Devlette hâlâ onun 
gürültüleri devam edecek, yenine gelip bir yenisi 
eklenecek. Sonra maddeyi iptal edecek; kaçakçılık I 
yapmayanı da, 50 kuruşa ithal ettiğimiz, kotaya ko- I 
yup .bu milletin alın teri ile, dövizi ile aldığımız | 
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hammaddesi ile, 100 kuruşa bir şeyi imâl edecek. 
Naylon kabın tanesi 50 lira arkadaşlar. 

Bu mümkün değildir, bunun imkânı yok. Bu 
iş maliyeti ile, kârı ile, normal ticarî hesabı ile, zih
niyeti ile alâkası olmayan bir raddeye gelmiştir. 
Loncalar devrine dönüp, o naylonu o halde getirip 
satanın önünde yakacaksınız, oturtacaksınız onu ora
ya, yahut, işte, asacaksınız boynuna, yakacaksınız, 
yürüteceksiniz Ortaçağ zihniyeti ie, lonca devri zih
niyeti ile. Bu, o raddeye gelmiştir. Ayakkabının 
üzerine etiketi koyacak, zavallı 300 kâğıdı verip, 
250 lirayı verip alacak, 15 gün sonra pençeye götü
recek. Böyle bir usul yok. 50 kuruşa kotaya koya
cağım, gelecek, 550 kuruşa satacak. 250 kuruşa 
mail ettimse, 3 liraya satalım; ama bu, Devletin cid
diyeti ile mesuliyet yüklenenlerin mesuliyet duygusu 
ile, vicdan korkusu ile, titizliği ile alakalıdır. Güb
re gibi... Bu memlekette bir gübre meselesini hallet
mek imkânı olmamıştır muhterem arkadaşlarım. 
Düpedüz hırsızlıktır, düpedüz ahlâksızlıktır. Bir 
gübre işi vardır; mecbur musunuz, tıpkı fındıkta 
olduğu gibi, «14 liraya 14 lira faiz rni alıyorsun ar
kadaşım sen, fındığı üreten müstahsilden? 140 ku
ruş da benden» diyor Devlet, bahşiş veriyor. Vergi 
iadesinin girdiği yere bak! Nereye? Krank mı yapı
yorsun, ayna mahruti mi yaptın da, dışarıya da ih
raç ediyorsun da Devlet seni taltif ediyor? Bir 
teknik mi buldun? Memleketi yarın dış pazarlara 
muhtaç etmeyecek bir şey mi getirdin? Fındık dal
dan toplanıyor, çuvala konuyor, getiriliyor, dışa
rıya satıyorsun; öyle ise, Fisko Birliği, Devlet mü
esseselerini lâğvedelim. Niye kurduk? 

Vergi iadesinin yeri var, maksadı var. Tıpkı 
bunun gibi, gübrenin dışarıdan ithal edilip vatan
daşa ucuz verilmesinin de hesabı var. Nedir onun 
hesabı? Buğday istihsalini artıracaksın, diğer is
tihsalleri artıracaksın, teşvik edeceksin, onun için 
de köylüyü gübrelendireceksin, biraz da ucuz ve
receksin; ama o, 14 liralık fındığa 14 lira da faiz 
alan adamların mağazasında satılıyor. Bu çuvalın 
çanağına bir damga koyarsın, bu damgayı taşıyan 
çuvalı kooperatiften başka... Kooperatifin yönetimi 
bir ayrı zulüm, bir ayrı ahlâhsızlık; ha babam ta
buru ıgibi vuran vurana; o yetmiyormuş gibi, bir de, 
14 liraya 14 lira faizi alanın dükkânında sattıracak
sın. «Gemi battı» dendi, gemli. Gübre getiren gemi 
batmış da 100 binlerce ton gübre de batmış gitmiş, 
Gaziantep yolunda, Maraş yolunda, Adapazarı yo
lunda satışta. 
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Şimdi, bu miühim meseleleri düşünmek suretiyle, 
bizim Senatoda kemalâta ermiş muhterem, çok muh
terem senatörlerimiz... 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Ne muhterem
ler ama, ne muhterem! 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Mobilyada 
da öyle. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem se
natörlerimiz bu madde vesilesi ile biraz daha düşü
necek yerde, her halde, o büyük yolsuzluklar kanık
sandı ki, bunlara da, «Yahu, öyle ya, bu kadar bü
yükleri, milyonları oluyor Türkiye'de de...». İşte, 
gübre misali de öyledir, teneke de öyledir, öyledir 
bu işler. Şimdi o artık sıoruşıturma konusu, muhte
rem arkadaşlarım." Öyle ya, dernekle, unla, sütle 
oynayan adam ne kazanıyor ki -Haıtiboğlu da zan
nediyorum, ilk konuşan arkadaşımız da oraya temas 
etti- herif kına satıyor, cezalandıracaksın diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, «iki kişi olursa» diyor, 
cezayı iki misine çıkartıyor; iki kişi olursa veya şir
ket olursa... Yok, şirket olunsa iş çok değişir arka
daşlar, Siz ne diyorsunuz? Muhterem arkadaşlarım, 
demirin kilosu kaç lira? Kaç milyon ıton demir bir 
senede tüketiliyor, kullanılıyor? 

. HASAN SEVER (Çanakkale) — 110 kişi 850 
milyon lira açıktan kazanıyor. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye'de Azot Sanayii var da, onu 
koruyamıyoruz, gübreyi dışardan getiriyoruz; Dev
let sineye çekiyor. Gübre dağıtıyoruz, maksada 
matuf yerini bulduğu muayyen noktalar var, nokta 
mesabesinde; onun dışında hiç yerini bulmuyor. Kor
kunç bir şeydir. Hani namuslu her Başvekilin, her 
vekillin, her mebusun, her senatörün, üzerinde dü
şüneceği çok mühim işlerdir bunlar. Şimdi un, ek
mek... Niye? Vatandaş aç kalırsa açkkıtan bazı şey
ler kopar, kıyametler kopar; ama yalnız ekinde me
selesi, yalnız yağ meselesi değildir bu. İstediği za
man, istediği Hükümete göre yağı piyasaya sürmüş
lerdir Türkiye'de, Bazı arkadaşlar da acemil'ilklerine 
küssünler; yağlar depolarda duınmuşitur, satılmamış-
tır. Vereydiniz on kuruşu, yirmi kuruşu. Niye ver
mediniz veya niye bir şey yapılmadı? Ama bir baş
ka formül geldiği zaman, mümkün değildir onun 
'bir gün kıtlığını göremezsiniz. Çünkü amaca uy
gun yönetim vardır da onun için, kaz gelen yerden 
tavuk esirgenmez de onun için. Eğri oturup doğru 
konuşmak lâzım. Eğer kimseyi itham maksadıyla, 
bir şahsiyat yapmak maksadıyla konuşuyorsam, bu
radan gitmeyeyim; ama bir ölçüsü olacak bu işin. 

Geçen sefer söylediğim gibi, yarım teneke kömür 
için Türk anası hırsız damgasını da yiyerek ölecek.; 
Bu bir tane. Hergün böyle bin tanesi ölüyor büzüm 
Türkiye'de; ama bunun elli milyon defa büyüğü 
var.; Devlet dairelerindeki vazifelilerle de ilgilidir bu 
üş. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Meclise bir mal 
beyanı gatirilmiştir; mebuslar, vekiller, başvekllen 
için. Niye çıkmaz? Niye vermiyoruz dört senede bir 
hesabımızı? Niye vermiyoruz? Gazetesine varana 
kadar, «mal beyanı.... filânın, filânın şöyledir» der
ken, sebeplendikleri vekâletleri veya mevkileri he-1 

sabederek gazeteler bile insanı beraat ettıirircesine, na
mus erbabını da çıldırtırcasına, öyle güzel beyanlar
da bulunuyorlar ki. Bir defa gizli... Nereden aldın 
mal bayanını adam?.. Onu evvelâ gazete kendisi be
raat etıtariyor. Niye? Sen mebussun, yurt dışına gi
deceksin; vazifeli, resmî, NATO'ya, Birleşmiş Millet
lere, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili bir yere. 42 do
lar yevmiye alırsın. On gün gidersen 420 dolar 
edcr.: Orada bitirir gelirsin; ama herif gider İki 
milyonu birden harcar. Kimse demez ki, Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Kanunu yok mudur? Hep
si bunun içinde işte. Bu yalnız ekmek meselesi de
ğildir. Niye? O gazeteci yüzbinlerle tirajlı gazete
sinde ona göre sana hesap tutar. İşte namusluluk, 
devlet adamında dürüstlük ona da dayanabilmektir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Metresini kürtaja gö
türür. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Başka türlü 
kurtaramazsınız memleketi veya vatandaşın huku
kunu başka türlü temin edemeyiz. Burada verdiği
miz namus yemininin icabım yerine getirdiğimiz yok
tur; getiremiyoruz da ondan getirdiğimiz yoktur. 

Devleti temsil ediyorsun, 400 dolar on günde. 
Bir kravat alırsın, artarsa, o da arkadaşına işte, ayıp 
olur diye. 

Muhterem arkadaşlar, iki milyon lirayı harcaya
cak adam, gidip. Hesabını soran yok. Bu, Devletten 
gidiyor; yine buraya geliyor. Anayasa göre matbuat 
de rejimin teminatından ve müesseselerinden birisi, 
Hükümet de birisi; matbuatın yanında diğer mües
seselerde bu rejimin icabı ayakta durması lâzım ge
len müesseselerden birisi. Ama hiç kimsenin, kendi
sine dokunmayan yılanla uğraştığı yok. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bu kanunla 
alâkası yok. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Öyle alâkası 
var ki bu kanunla. Devalüasyonu altı ay evvel bağırır 
da altı ay sonra getirir sen, bu kanuna lüzum kal-
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maz Türkiye'de. Şimdi de bunu Senato geri mi çe
virdi, bir de Karma Komisyona mı gitti; en azından 
beş on gün de elkoyacağınız üç beş tane stokçu 
varsa, o ağır ağır bunu eritir, bitirir. Mecliste her 
şey bir hesap işidir; ama,. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Çabuk çı
karalım, bugün bitsin. 

. EKREM DİKMEN (Devamla) — Çıkaralım bit
sin. Hesap işidir; ama, «alâkası yok» diyen arkadaş 
söylediği için söylüyorum, 15 sene evvel bende aynı 
kafadaydım, dünyayı toz pembe gördüğüm içindi. 
İnsanoğlu mezara kadar tecrübe sahibi oluyor. 

Bak ne hünerleri* varmış Devlet idare edenlerin, 
insanların, bu kürsülerden neler gelip, neler okunu
yor geçiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, o sebeple bu kanunun 
bir an evvel çıkması lâzımdı. Maalesef, Senato bunu 
çıkartmadı. Meclisin metnini de daha münasip gör
meye mecburuz; akıl var, yakın var. O sebeple, is
ter istemez Karma Komisyona gidiyor. Karma Ko
misyonda inşallah en kısa zamanda Millet Meclisi 
metni istikametinde tekrar gelir ve kanunlaşır; ama 
bundan beklenen faydanın da yine bir kısmı zayi 
olmuştur. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Şahsı adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, bu

yurunuz efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, saym arkadaşlar; hepinize saygılarımı 
arz ederim. 

Bu tasarı, geldiği zaman, Senatonun kabul ettiği 
şekilde idi. Biz, Adalet Komisyonunda yeni tecrübe 
ile, yeni bilgi ile arkadaşlarımızla günlerce üzerinde 
durduk ve Millet Meclisinin bu metnini düzenledik. 
Bunu yaparken, satıcıyı da, alıcıyı da, cemiyeti de 
koruma düşüncesi ile hareket ettik ve kanunun 
suiistimalcilere ve muhtekirlere - hani derler ya, 
«Açık kapısı vardır, oradan istifade eder; kanun ya
panlar şu kadarsa, bunun karşısında olan milyonlar 
vardır - işte, biz bu metinle kanunun açıklarını ka
pattık, cemiyeti, satıcıyı ve alıcıyı düşünerek bu 
metni hazırlamıştık. 

Her nedense, Senato bizim metnimizi kabul etme
yerek, tasarının ilk geldiği şekli tercih etmiş. Meclise 
şu tasarı ilk geldiği zaman ben bunun üzerinde bir 
hayli durmuş ve kitap karıştırmıştım. O zaman, aşa

ğı yukarı şu mealde bir konuşma yapmıştım - yine 
metinlere baktım, aynı konuşmanın yapılmasında 
bir mahzur görmedim - : Biz diyoruz ki, kişinin ve 
toplumun huzur ve refahını sağlamak Devletin va
zifesidir. Hukuk kuralları ve temel hak ve hürriyet
leri zedelememek şartiyle, Devlet ekonomiye müdahale 
edebilir. Münakaşa edilen husus, kararnamelerle, 
yasaklar ve kaideler koyma yetkisinin Hükümete 
verilmesi yasama yetkisinin devri olur mu?. 

Şimdi, burada Ceza Kanununun 1 nci maddesi 
var. Bu maddede diyor k i : «Kanunun sarih olarak 
suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez; 
kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile de 
kimse cezalandırılamaz». Senato kabul ettiği husus
larda diyor ki; «Kamu için gerekli olduğu...». Neler 
gerekli, kim tayin edecek, kim tespit edecek?. Bu 
bir defa müphemdir, açıklığa kavuşturulmamıştır ve 
sonra 2 nci fıkrasında, «örf ve âdet » diyor. 
Sayın arkadaşlarımın söylediği gibi, örf ve âdetler 
vilâyetlere göre değişebilir. Bunun için - bunda bir 
açıklık da yok - tatbikatta büyük zorluklarla karşı
laşılacaktır. 

Bunun için, bizim getirdiğimiz metinde bütün 
bunları kapattık ve tatbikattaki tecrübelerimiz de 
nazara alınarak, genç arkadaşlarımızın bilgileriyle 
karıştırdık ve şu bizim gerçeklere daha uygun olan 
ve tatbikatta, tatbiki mümkün olan bir metin getir
miştik ki, daha güzel, daha iyi idi. 

Kanunun tedvinine sebep ve şartlar ne olursa ol
sun, vazifemiz, Anayasanın 5 nci maddesine aykırı 
oînıadığım tetkiktir. Yürütme organına genel ve sı
nırsız yetki verilemez. Olağanüstü hal, Anayasanın 
123 ncü maddesinde gösterilmiştir. Yürütme organı
na geçici tayin ve tasarrufta bulunma yetkisinin ve
rilmesi Kurucu Mecliste reddedilmiştir. Anayasanın 
11 nci maddesi temel hak ve hürriyetlerden bahseder, 
«Bunlar idarî karar ve nizamnamelerle kayıtlana-
maz» der. 

Anayasanın 33 ncü maddesi de, suçta ve cezada 
kanunilik prensibini tespit etmiştir: Kanunsuz suç ve 
ceza olamaz. Suçun kanunilik prensibinin tahakku
ku için, suç unsurlarının ve cezanın kanunda göste
rilmesi lâzımdır. Halbuki, Senatonun kabul ettiği 
metinde, unsurlar müphemdir, açıklık yoktur ve bu 
sebepten tatbikatta büyük zorluklarla karşılaşılacak
tır. 

İşte biz bütün bunları düşünerek, şu Meclis met
nini hazırlamıştık ki, bu daha iyi idi, tatbikatta da
ha uygun bir metindi, 
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Ceza Kanununun değiştirilmek istenen 401 nci 
maddesinde eşya ve erzaklar sayılmamış, fiyat tes
piti Hükümete bırakılmıştır. 

Şimdi, Hükümet hangi eşyayı listesine alacaktır 
ve hangi eşyanın fiyatını ne kadar yapacaktır? Tat
bikatta da büyük müşkülâtlarla karşılaşılmaktadır. 
Bunun için, bazen, kanun ölü doğmaktadır, tatbiki 
imkânsız hale gelmektedir. 

Bundan evvelki 401 nci madde de bunları ya
saklayan kayıtlar vardır, müeyyide de vardır; ama 
tatbiki imkânsızdır. Son zamanlarda hâkimler, bun
lardan, kendilerine göre kanunu tefsir ederek, şe
kere, tuza, kile tatbike başladılar, işte biz bunları 
nazara alarak, bunun tatbikini mümkün hale getir
dik. 

Bir fiil*'n suç olmaktan çıkarılması işi Meclisin 
işidir, öyle ise, Meclisin metninde nelerin suç ola
cağı tadat edilmiştir, Senatonun metninde ise gayet 
müphem ibareler mevcuttur. Anayasanın 64 ncü 
maddesine göre, «Kanun yapımına Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yetkilidir». 

Netice olarak diyorum ki, biz, Millet Meclisi 
metni üzerinde çok çalıştık, çok çabaladık, tatbikini 
mümkün hale getirdik; bunun kabulünü istiyoruz. 
Çünkü, Senatodaki arkadaşlarımızın, - Sayın Dikmen 
söyledi - yaşlan başları ne ise, orasını bilmem ama, 
Meclisteki arkadaşların tecrübeleri daha taze, onlar 
6 senede seçiliyorlar, biz 4 senede bir seçiliyoruz. 
Onların belki eski tecrübeleri vardır, onu da bilmem. 
Şimdi siyaset yapmayalım, o çatının altında seçil
medik kimseler de var, Kontenjan da var.. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Şunu bitirsen. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Efendim, ben oranın teşekkül tarzını tenkid ediyo
rum. Senatoda seçilmeden gelenler var, Kontenjan 
var. Malum ya, bu çatı altmda seçilmedi Kontenjan, 

BAŞKAN — Bu arada, Uluslararası Sivil Hava
cılık Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin 
Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının oylama işlemine 285 sayın 
üyenin katıldığını, 273 kabul, 4 ret, 2 çekinser, 6 ge
çersiz oy kullanıldığını, böylece, metnin Meclisimiz
ce kabul edilmiş olduğunu ifade ediyorum. 

benim, demokrasilerde aklım almıyor, ben onu ka
bul etmiyorum. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Orada ko
caman patronlar var. 

BAŞKAN — Efendim, tecelli eden irade Sena
tonun iradesidir tabiî. 

Buyurun. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

O da doğru ya, neme lâzım. 
Yani, onlar yanılmış olabilir, bizim metnimiz da

ha doğrudur, 
Netice olarak şunu söylemek istiyorum: Her de

virde fırsat düşkünü, kolay ve haksız kazanç sağla
mak isteyen, vergi vermeyen kişiler çıkabilir. Bunlar 
hem suçlu, hem de günahkâr kimselerdir. Bunlara 
mani olmak Devletin başta gelen vazifelerindendir. 
İşte biz, buna mani olmak için bu maddeyi bu şe
kilde düzenledik. Anayasanın ruhuna ve metnine uy
gun kanunlar yaparak, bunlara mani olmak bizim 
vazifemizdir. 

İşte, biz, bütün bu mülâhazalarla Millet Meclisi 
metnini hazırladık. Bu metin, tatbiki mümkün olan 
bir metindir. Eğer Senatonun metnini kabul ederse
niz, evvelki 401 nci madde ile tatbiki imkânsız, ölü 
bir madde olarak doğacaktır, hiç bir fayda sağlama
yacaktır. Bizim metnimiz gerçeklere daha uygun
dur; hırsızı da, muhtekiri de cezalandıracaktır ve ce
miyetin menfaatlerini de nazara almıştır. 

Bu sebepten, bu metnin benimsenmesini arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğ-
lu. 

Sayın arkadaşlarım, çalışma süremiz bitmek üze
redir. 

Görüşmekte olduğumuz tasarının sonucunu alın
caya kadar çalışma süresinin uzatılması hususunda 
onayınızı alacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (A) bendinin değişti
rilmesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 
hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısının oylamasına 281 sayın üye katılmış olup; 
265 kabul, 8 ret, 2 çekinser, 6 geçersiz oy kullanılmış
tır. Bu suretle, metin Meclisimizce kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 
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VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

13. — / Mart 1926 tarihli ve 726 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı 
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Mil
let Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. Sayı
sı : 483) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. Söz 
sırası Sayın Faik Kırbaşlı'da. Şahsınız adına buyuru
nuz Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Huzurunuzda konuşulmakta olan kanun teklifi 
aslında çok hassas, çok önemli bir kanun teklifidir. 
Eğer enine boyuna bu iş müzakere edilirse, Anayasa 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomik görüşü
nün dahi burada enine boyuna müzakere edilmesi ge
rekir. 

Huzurunuza, vaktiyle, Millî Korunma Kanunu 
çıktığında, o kanunun tatbikatıyle ilgili vazifede 13 
ay bulunmuş bir şahıs olarak çıkıyorum. O günleri 
çok iyi hatırlıyorum. Çok acı, çok ıstıraplı tablolar 
yaratan günlerdi. Kanun sarihti, kanun kesindi; ka
nun, bunlardan kaçamayanlan, tedbir bulamayanları 
yakalıyor, içeriye atıyor ve bizim de vicdanımız sız
lıyordu; ama vazife yapıyorduk. Ben şahsen böyle 
bir tedbirin getirilmesine karşı değilim, yanlış anla
şılmasın. 

Dünyanın her tarafında, bilhassa demokratik par
lamenter rejimle idare edilip de, serbest pazar, ser
best piyasa ekonomisini kabul etmiş ülkelerde dahi 
- entervansiyon dedikleri, entervansiyon deta - dev
letin ekonomilere müdahalesi vardır. Bu bir zaruret
tir; fakat şu noktayı kesinlikle ifade edeyim ki, Dev
letin ekonomilere müdahalesinin hudutları ile, bu 
müdahalenin ne kadar devam edeceği hususu önem
lidir ve halen bu husus, isim yapmış büyük üniversi
telerde kürsü tertip edilerek dahi incelenmektedir. 
Siz, serbest piyasa ekonomisini kabul edeceksiniz, 
aksi ispat edilinceye kadar her vatandaşın hüsnüni
yetli ve namuslu hareket ettiğini kanunen kabul ede
ceksiniz; sonra, serbest ticareti kabul edeceksiniz, 
borsayı kabul edeceksiniz, kalkacaksınız, «Evet, ama 

şu şu şu şu noktalarda size müdahale ediyorum» de
diğiniz zaman, o müdahalenin vasfı ve hududu, ser
bestliği kabul ettiğiniz prensibi zedelememelidir. Bu 
husus da çok önemlidir. O zaman büyük Meclis 
tezata düşer. Anayasanın bir maddesiyle, ihtikârla 
mücadele yolunda, sosyal adalet yolunda, vatandaş
ların hukuken zedelenmiş menfaatlerini, hakkı muh-
tel olanları korumak yolunda tedbir alırken, öbür 
taraftan da, hüsnüniyetli, bu işi meslek ittihaz etmiş 
vatandaşları, Anayasa teminatı altında bulunanları 
da bu çizeceğimiz hudutlarla zedeleyemezsiniz. 

Bu çok hassas noktayı iyi tespit etmek gerekmek
tedir. Sayın arkadaşlarımızın burada ifade ettiği hu
susa ben katılıyorum. Yalnız, önemli olan nokta, ik-
tisaden geri kalmış bütün memleketlerde bu sıkıntı, 
bu ıstırap vardır. «Birisi çok kazanıyor, kısa zaman
da vurgun yapılıyor. Birisi eziliyor falan filân; bu
nun tedbirleri şunlar, bunlar». Kabul ediyorum, ama 
bunun çaresi bu değildir. Çarelerden birisidir, tamam-
layıcısıdır, fakat ideal çare, serbest piyasa ekonomi
sinin darboğazlarını giderecek ekonomik ve malî ted
birler almaktır. Eğer, siz, «mal stoku yapılmasın» 
diyorsanız, bir taraftan böyle diyorsunuz, yapılma
sın; diğer taraftan kredi mekanizması ile, mal stoku 
yapacak şekilde ithal edilen bir mala beş defa kredi 
verecek şekilde bir düzenin içinde bulunuyorsanız, 
bu tedbir de kâfi değildir, 

Tedbirler, ekonomide birbirini tamamlayan, bir
birini destekleyen bir bütündür, Meseleyi bir tara
fından alıp halletmeye çalışırsanız, bu ihtilât yara
tır. Nitekim yaıatacaktır, kanaatim odur, ama nasıl 
yaratacak? Onu da izah edeceğim size. 

«İhtikâra mani olunsun, vurguncuya mani olun
sun.» Bu çatının altında hiç kimse bunları müdafaa 
edeceğim diye bu kürsüye çıkamaz. Allah'a şükür 
böyle bir kimse olduğunu tasavvur etmiyorum. Ge
tirdiğimiz kanundan size misaller veriyorum. Niçin 
bu kanunu getiriyoruz? İhtikâra mani olmak, vatan
daşın ihtiyaçlarının normal fiyatlarla temin edilmesi
ni sağlamak için. Burada mallar sayılmıştır, azdır, 
ilâvesi yapılabilir. Bunun takdiri kime ait olacaktır? 
Şimdi, «Bakanlar Kurulu» deniyor. Meselâ ben size 
kâğıt meselesini sayabilirim. Kâğıt, Türkiye'de, SE-
KA'dan almmasma, bazı sebeplerden ithalinin dur
durulmasına ve sonradan açılmasına ve alınan bütün 
tedbirlere rağmen kâğıt karaborsası yapılmıştır ve 
yapılmaktadır. 
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Peki, siz bir kimsenin kâğıt depo etmesinde, ih
tikâr arama gibi bir durumla karşıkarşıya gelmeniz-
ieki prensibi burada açıkça vazetmediğiniz müddet
çe, bu kanun birçoklarımızı ıstıraplı tablolar karşı
sında bırakabilir. 

Ceza Kanunu başka bir şeydir, ekonomik tedbiri 
Ceza Kanunu ile önlemek başka bir şeydir. Onun 
için ekmek, tuz, gaz, yakacak, kömür, vs. bunların 
hudutlarının tespiti ve bunlar ne kadar devam ede
cek? O da çok önemlidir. Size, bir tek misal veriyo
rum, kendi mesleğimde geçmiş bir misal: Ege kaza
larının birinde, Millî Korunma Kanununun tatbikatı 
sırasında, kendi zeytinlerini bizatihi sıkmak suretiy
le elde ettiği zeytinyağlarını depo eden ve bunu za
manı gelince satmayı kafasına koyan ki, devamlı ola
rak bu işi yapan birisi bize ihbar edilmiştir. Gittik, 
doğru. Yakaladık, Cumhuriyet Savcılığına verdik ve 
14 ay o kimse ceza almıştır. Benim şimdi vicdanım 
sızlıyor. Bu adam müstahsil. Anadolu'da, müstahsille 
tüccarı ayırt etmeniz mümkün değildir. Adam hem 
müstahsildir, hem de çıkardığı malı kendi satar. Ar
kadaşlar ne zaman satar? Hepimiz Anadolu çocuğu
yuz, o da bir fiyat bekleyecektiı, zarnanı gelince sa
tacaktır. Siz buna ihtikâr gözlüğüyle bakıp bir ihbarı 
bu gözlüğün açısından değerlendirdiğiniz andan iti
baren, yıkarsınız. Ekonomiyi de yıkarsınız, adamı da 
yıkarsınız. Sonra sizin de vicdanınız sızlar. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bir dakikanız var 
efendim. 

FAlK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiriyorum. 
Bununla neyi demek istiyorum: Konu çok hassas

tır, çok önemlidir, veballidir. Anayasa ile, insan hak
ları ile ilişkilidir. 

Önemli olan kanun çıkarmak değil, bunun tatbi
katını, kimsenin sızlanmayacağı tarzda bir muvazene 
içerisinde yürütme imkânlarını vermektir. 

Bir dilemle karşı karşıyayız: Ya Senatonun met
nini kabul edeceğiz - şu dakikada bu işin başka ça
resi kalmamış bütün bu sözlerin ötesinde - veya Mec
lisin. Ama, bir tercih, bir priyorite gözetmek icabe-
derse, bendeniz bir milletvekili olarak, daha sıhhatli, 
daha şümullü, maksada biraz daha matuf gördüğüm 
Millet Meclisi metninin benimsenmesinden başka ça
re olmadığı kanaatini izhar etmekle beraber, şunu da 
burada ifade ediyorum ki, Türkiye'de meselâ ithal 
tekeli vardır. Ama gider, 73/11 veya 73/42 nci ko
taları alır. Yalnız, odun, kömür meselesi değil ki bu. 
Sanayiin de ihtiyacı olan birtakım ithal maddeleri 
var. Bu ithal maddelerini götürdü depoya koydu; 

«Ben yavaş yavaş bunu eriteceğim. Kime ne bundan. 
Kim şikâyet ediyor ki? Eritiyorum, tamam...» 

Buyurun!.. Bunlar nasıl tatbik görecektir? Buna 
nasıl muhtekir gözü ile bakabileceksiniz? Depolama 
önemli bir iktisadî hadisedir. 

Bütün bunları bırakıyorum. Yalnız, bunların zap
ta geçmesinde fayda var. Eskiden bir Millî Korunma 
Kanunu tatbikatı geçirdik. Üç kuruş fazlaya satanlar 
senelerce, aylarca içeriye girdi; milyonları vuranlar 
yolunu buldular ettiler dışarıda kaldılar. 

Şimdi, gönül ister ki, adalet mekanizması, bu
nu.... 

BAŞKAN — Süre geçti Sayın Kırbaşlı, hatırlat
mak istiyorum. 

FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Tamam, topar
lıyorum. 

... tatbik ederken, bu hassas konuda - çok istirham 
ediyorum yanlış anlaşılmasın - «Bir muhtekiri yaka
ladım, bir vatan hainini yakaladım, bir açıktan ser
vet kazanını yakaladım» gibi bir servet düşmanlığı 
hissi içerisinde hareket etmesin. Bütün temennimiz 
budur. Önemli olan tatbikattır. Bunları açıklamak 
durumunda kaldık. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı, 
Metnin tümü üzerindeki müzakereler sona er

miştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

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

Madde 401. — Bir kimse, yalan haber yaymak 
ve duyurmak veya başka hile kullanmak sureti ile 
kamu için gerekli olduğu ve nevileri ile fiyatları Ba
kanlar Kurulunca tespit ve ilân edilen erzak, eşya 
veya maddenin azalmasına veya fiyatının artmasına 
sebep olursa, bir yıldan beş yıla kadar hapse ve bin 
liradan on bin liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm olur. 

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

Erzak, eşya ve maddenin resmî mercilere bildiril
mesine ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca çıkartılan 
kararnameye aykırı hareket eden yahut gerçeğe ay
kırı beyanda bulunan kimse hakkında, fiil daha ağır 
bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdir
de, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolu
nur. 

BAŞKAN — Komisyonumuzun benimsememe 
kararını okutuyorum. 
1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Ceza Kanununun 
401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
1 nci madde Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde, Cum
huriyet Senatosunca kabul edilmiş; ancak, Komisyo
numuzca benimsenmemiştir. 

Komisyonun benimsememe kararını onayınıza su
nacağım. Ancak, Anayasanın 92 nci maddesi uya
rınca, bu husus kabul edildiği takdirde, metin Kar
ma Komisyona gidecektir. Reddettiğiniz takdirde, 
madde, dolayısıyle metin, kesinleşecektir. 

Komisyonun benimsememe kararını onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Komisyonun benimsememe kararı kabul edilmiştir. 

Bu nedenle, Anayasanın 92 nci maddesine göre, 
bir Karma Komisyon kurulacaktır. Bu Karma Ko
misyonun 8 Cumhuriyet Senatosu üyesi, 8 Millet 
Meclisi üyesinden kurulu, yani 16 kişi olarak teşek
külünü onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu yolda işlem 
yapılacaktır. 

Saym milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 

Yarın, 30 . 1 . 1976 Cuma günü saat 15.00'te yapı
lacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
toplantısından, sonra toplanmak ve gündeme aldı
ğımız konuları görüşmek üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 19.20 

3. — Lojman hakkı olduğu halde lojmandan ya
rarlanamayan memur sayısı nedir? 

4. — Lojman hakkı olduğu halde lojmandan ya
rarlanamayan memurlara öteden beri ödenegelmekte 
olan lojman karşılıkları, hangi tarihten bu yana ve 
hangi gerekçe ile ödenmemektedir? 

5. — Lojman hakkı olup da, lojmanda oturama-
yan memurlara, kira karşılığı olarak yapılagelmekte 
iken, bir süre önce durduruimuş olan ödemenin ye
niden başlatılmasını düşünmekte misiniz? 

6. — Lojman hakkı olmadığı halde lojmanda 
oturanlar var mıdır? Varsa, kimlerdir? 

7. — Bakanlığınız, haklı şikâyetlere yol açan 
şimdiki lojman düzenini değiştirme konusunda neler 
yapmakta, ya da yapmayı düşünmektedir? 

<*tf*to 

VIII. — SORULAR 1 

A) YAZILI SORULA! 

1. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğüne ait lojmanlara 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı N'ahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/706) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 1 8 . 7 . 1975 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Soru : 
1. — Devlet Demiryollarına ait toplam lojman 

sayısı ne kadardır? 
2. — Devlet Demiryolları lojmanlarından yarar

lanma hakkına sahip memur sayısı ne kadardır? 

• n •B^»^— n 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 762 — 



M. Meclisi B : 47 29 . 1 . 1976 O : 1 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 27 . 1 . 1976 

K<\ra Ulaştırması Genel Müdrülüğü 
KUGM : D590-213-1901 

Konu : TCDD Genel Müdürlüğüne 
ait lojmanlara ilişkin yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterli

ği Kanunlar Müdürlüğünün 25 . 12 . 1975 gün ve 
7/706-2853/22715 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hizmetleriyle ilgili 
olarak Millt Meclisi Başkanlığına verdiği 18.7.1975 
günlü soru önergesi dolayısıyle hazırlanan cevap no
tundan iki nüsha ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin, TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hizmet evlerine 

ilişkin yazdı soru önergesinin cevapları 

1. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün yurt 
sathına yayılmış hizmetevi sayısı (8 296) dır. 

2. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün hiz-
metevlerinden yönetmelik gereği yararlanma hakkı
na sahip personel sayısı (14 125) tir. 

3 w Hizmetevlerinden yararlanma hakları olduğu 
halde bundan yararlanamayan personel sayısı (5 829) 
dur. 

4. Hizmetevi hakkı olduğu halde bundan yarar
lanamayan personele evvelce ödenmekte olan hizmet
evi tahsisatı 657/1327 sayılı Kanunun ek geçici 21 
nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince 1 . 12 . 1970 
tarihinden itibaren kesilmiş bulunmaktadır. 

Bunun dışında, 30 . 11 . 1970 tarih ve 7/1633, 
bilâhara da 24 . 12 . 1970 tarih ve 7/1867 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararnameleri, TCDD İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü memurlarına aylıkları dışında her 
ne ad altında olursa olsun hiçbir ödeme yapılamaya
cağını amir bulunmaktadır. Bazı ödemelerin yapılma
sına cevaz veren 26 . 2 . 1971 tarih ve 7/2024 sayılı 
Kararnamede hizmetevi tahsisatlarının ödenmesi ile 
ilgili bir hüküm de bulunmamaktadır. 

5. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce de 
28 . 7 . 1971 tarih ve 13909 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Devlet me
murları hakkındaki (Memur Konutlar Yönetmeliği) 
kapsamına dahil bulunmaktadır. 

Sözü geçen Yönetmelikte, hizmetvei hakkını sa
hip personele hizmetvei verilmediği hallerde karşı
lığında hizmetevi tahsisatı ödeneceğine dair bir hü
küm bulunmadığından, yukarda 4 ncü madde belir
tilen kararnamelerle kesilmiş olan hizmetvei tahsisa
tının tekrar ödenebilmesi için TCDD İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünce bir çalışma yapılması mümkün 
görülememektedir. 

6. İşletme hizmetleri gereği, dışında hizmetevle-
rinde oturan personel mevcut değildir. 

2. — İçel Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, Ka
rayolları Genel Müdrülüğünün çalışma saatleriyle il
gili genelgesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık Baka
nı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (71720) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını 
rica ederim. 

Sayalarımla. 
İçel 

Hikmet Baloğlu 

1973 seçimlerinde M. S. P. adayı olup seçimi 
kazanamayan ve iktidarınızca hemen Karayolları 
Genel Müdürlüğüne getirilen Orhan Batı'nın bugün 
gazetelerde gün ve sayısı da belirtilerek yayınlanan 
bir genelgesiyle Cuma günleri çalışma saatlerini de
ğiştirdiği anlaşılmaktadır. 

1. Bu genelgenin 657 sayılı Devlet Memurları 
ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gün
leri kanunlarına uygun olup olmadığının, 

2. Uygun değilse kanunlara aykırı bu genelgenin 
iptal ettirilmesinin düşünülüp düşünülmediğinin, 

3. Bu genel müdürlükte hukuk müşavirliği bulu
nup bulunmadığının varsa görüşünün alınıp alınma
dığının, 

4. Bütünü ile bir büyük Devlet örgütünde böy
le bir genelgeye özellikle Bakanlığınıza bağlı Kara
yolları Genel Müdürlüğünde ihtiyaç duyulmasını 
Devletimizin «Lâiklik ilkesiyle nasıl bağdaştırdığını
zın, 

Yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 27 . 1 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 270 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 25 . 12 . 1975 gün ve 7/720-2941-23595 sa

yılı yazınız. 
tçel Milletvekili Hikmet Baloğlunun Karayolları 

Genel Müdürünün çalışma saatleriyle ilgili genelge
sine ilişkin yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Karayolları Genel Müdürlüğünün genelgesi, 
Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışanların büyük 
çoğunluğunu teşkil eden işçiler yönünden bağlı olu
nan 6 No. lu Toplu iş Sözleşmesinin 105 nci mad
desi hükümlerine göre çıkarılmıştır.. 

Tamimin ilgili Anayasa hükümleri muvacehesin
de 657 ve 2739 sayılı Kanunlara da aykırı- düşmedi
ği kanaatinde olunmakla beraber gereğinin yapılması 
için konu Başbakanlığa arz edilmiştir. 

2. Sözü edilen genelgeye karşı Türkiye İşçi Sen
dikaları Konfederasyonu tarafından Danıştay 8 nci 
Dairede 1975/1993 Esas sayı ile iptal davası açılmış 
olup konunun yargılaması işbu mercide yapılmakta
dır. 

3. Yapılan düzenleme idarî nitelikte görüldüğün
den Hukuk Müşavirliğinin mütalaasına ihtiyaç du
yulmamıştır. Ancak 2 nci maddede bahsi geçen da
va sebebiyle savunmalar ve işin diğer gereği Hukuk 
Müşavirliğince götürülmektedir. 

4. Genelgenin lâiklik ilkesi ile nasıl bağdaştırıl
dığı hususu Danıştayda açıldığı belirtilen davada tar
tışılmaktadır. Ancak bu mevzuda lâikliğin kişilerin 
inançlarında hür ve inandıklarını icra etmede hür 
olmaları anlamında olduğu ve Devletin Anayasa 
hükmüne göre bu hürriyeti kullanabilme imkânını 
temin etmekle görevli olduğu hakikati karşısında ge
nelgeyi lâiklik ilkesine uygun bulduğumuzu belirtmek
te fayda mütalâa ediyoruz. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Dev
let Hava Meydanları personelinin fazla çalışma ücre
tine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Men-
teşe'nin yazılı cevabı, (7/769) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığını
zı rica ederim. 

Saygılarımla, 15.10.1975 
Tralbzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

Soru : 
Devlet Hava Meydanları personeli ve bu alan

larda çalışan meteoroloji personeli mesai alamıyor. 
Hava Yolları İşletme personeli hakkı olan mesai üc
retini almaktadır. Bunların çalışma zaman ve saat
leri uçakların geliş ve kalkışına tabi olduğuna göre, 

Mesai saat ücreti alamayan Devlet Hava Meydan
ları personeli ve bu meydanda çalışan meteoroloji per
soneline Hava Yolları işletme personeli gibi mesai 
ücreti verilip verilmeyeceği? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 26 .1 .1976 
Hava Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

HUGM : 5Z-3/HNK-124-1786 
Konu : Sayın Ahmet Şener'in yazılı so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği 26.12.1975 

tarih, Kanunlar Müdürlüğü 7/769-3070/24997 sayılı 
yazı, 

Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şener«in Devlet 
Hava Meydanları personelinin fazla çalışma ücretine 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevalbı ilişikte sunul
muştur. Soru içinde yer alan «meteoroloji persone
li» Tarım Bakanlığı Devlet Meteoroloji işleri Ge
nel Müdürlüğünce istihdam edilmekte olduğundan, 
cevabımız bu grup personeli kapsamama'kıtadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

Soru : 
Devlet Hava Meydanları personeli ve bu alan

larda çalışan meteoroloji personeli mesai alamıyor. 
Hava Yolları işletme personeli hakkı olan mesai üc
retini almaktadır. Bunların çalışma zaman ve saat
leri uçakların geliş ve kalkışma tabi olduğuna göre, 
mesai ücreti alamayan Devlet Hava Meydanları per-
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soneli ve bu meydanda çalışan meteoroloji perso
neline Hava Yollan İşletme personeli gi(bi mesai üc
reti verilip verilmeyeceği? 

Cevap : 
Bakanlığımıza bağlı katma bütçeli bir kuruluş 

olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1975 malî yılı fazla çalışma programı, 
Bakanlar Kurulunun 14. 8 . 1975 tarih ve 7/10397 sa
yılı kararı ile, 639 personel için yıllık 124 900 saat ola
rak kabul edilmiştir. DHMİ Genel Müdürlüğünce ha
va liman ve meydanlarında istihdam edilen ve fazla 
mesai yapan personele, fazla mesai ücretleri öden
mektedir. 

4. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, yer
lerinden alınan kadın memurlara ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı ceva
bı. (7/856) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ken işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 20.11 .1975 
İstanbul Milletvekili 

Şükriya Tok 
Soru : 
MC Hükümeti kurulduğu günden bugüne kadar 

geçen süre içinde Bakanlığınızda çalışan kadın me
murlardan yerlerinden alınan olmuş mudur? 

Bu memurlar sırf kadın oldukları için mi yerlerin
den alınmıştır ve adetleri ne kadardır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 27 . 1 . 1976 

KANUN : 8/EE/76 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.12.1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/856.3244/26011 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un «MC Hükü

meti kurulduğu günden bugüne kadar geçen süre için
de Bakanlığınızda çalışan kadın memurlardan yerle
rinden alman olmuş mudur? 

Bu mömurlar sırf kadın oldukları için mi yerlerin
den alınmıştır ve adetleri ne kadardır?» şeklindeki ya
zılı soru önergesi şu şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. — Millî Savunma Bakanlığına bağlı kurum
larda, normal bir personel yönetimi faaliyeti ola
rak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre kadro fazlası 
olarak yerleri değiştirilen memurlardan 20 tanesi ka
dındır. 

2. — Kara Kuvvetleri Komutanlığı teşkillerinde 
çalışan 26 kadın memurun kendi istekleri ile (evli
lik, sıhhî durum ve ailevî nedenlerle) tayin yerleri de
ğiştirilmiştir. 

3. — Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 
emrinde çalışan kadın memurlardan yerlerinden alı
nan olmamıştır. 

4. — Bir memurun cinsiyetinin, özel hizmet nite
likleri hariç, atanma için sebep teşkil etmediği pren
sip olarak ka!bul edilmektedr. Sırf kadın oldukları 
için hiçbir kadın memure atama yapılmamıştır. 

Arz ederim. Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

5. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli'nin, yapı
lan tayin ve nakiller sonucu öğretmensiz kalan okul
lara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdem'in yazılı cevabı (7/871) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 24.11 .1975 
Konya Milletvekili 

Hüseyin Keçeli 
Soru : 
Haksız ve adaletsiz olarak yürüttüğünüz öğretmen 

kıyımı nedeni ile pek çok öğretmen görev yapama
yacak hale getirilmek isteniyor. Aynı şekilde bazı okul
lar bu kıyım yüzünden öğretmensizlikten kapanma 
durumuna gelmiştir. 

Bu tip uygulamanız sonucu Karaman ilçemize bağ
lı Akçaşeihir kasabası ve Beyşehir ilçemize bağlı İm
renler kasabası ortaokullarında tek bir öğretmen kal
madığından bu okullar kapanmıştır. 

Bu okullarda öğretim gören halk çocuklarının öğ
retimden mahrum olmaları sizi rahatsız etmiyor mu? 
Rahatsız ediyor ise bu okullara öğretmen tayinini dü
şünüyor musunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Başkanlığı 28 . 1 .1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-2-40 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.12.1975 tarih ve 7/871-3262/26081 sa
yılı yazınız. 

Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli'nin yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
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Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli'nin yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevaibımız. 

Konya ili Karaman ilçesi Akçaşehir kasabası or
taokulunda bir öğretmen mevcuttur. 

Ayrıca, Türkçe ve Matematik branşlarında teklif
ler yapılmıştır. Teklifleri kalbul eden stajyer öğret
men adaylarının kararnameleri derhal hazırlanacak
tır, 

Adıgeçen ilin Beyşehir ilçesi İmrenler Ortaoku
lunda 46 saatlik derse karşılık 1 Matematik, 1 Türkçe, 
1 Sosyal Bilgiler öğretmenleri bulunmaktadır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

6. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, TRT 
eski Genel Müdürü İsmail Cem'e ilişkin sorusu ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ya
zılı cevabı (7/878) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygıla
rımla. 26.11 .1975 

izmir Milletvekili 
Yüksel Çakmur 

MC adiyle kurduğunuz iktidarın temelinde öl
dürülen öğrencilerin ve öğretmenlerin kanları ve her 
türlü yasa dışı eyleminiz var. 

Yasa dışı tutumunuzun en somut örneklerinden 
biri, TRT Kurumundaki girişimlerin izdir. 

Yasalara ve en yüksek hukuk kurulmu olan Da-
nıştaya meydan okuyarak ismail Cem'i yasa dışı yön
temlerle görevinden alarak, Nevzat Yalçıntaş'ı TRT' 
nin Genel Müdürlük makamına oturtup, TRT'yi işgal 
ettirdiniz, 

İsmail Cem'in görevden alınma kararına karşı 
Danıştay yürütmenin durdurulması karan vermiştir. 
Bu karar İsmail Cem'i görevinden alan Bakanlar Ku
rulu kararıyle Yalçıntaş'ı bu göreve getiren kararna
menin yürütülmelerini durdurmuştu. 

Bu durumda Yalçıntaş'ın Genel Müdürlüğü huku
kî değil, ancak fiilî nitelikler taşımaktadır. 

Yalçıntaş'ın istifası ile fiilen işgal edilen makam 
boşalmıştır. 

Bu makama Danıştay kararı gereğince yeniden İs
mail Cem'in getirilmesi bir hukukî zorunluluktur. 

TRT gibi Türkiye'nin en etkin kurumunun yöne
timinin başıboş kalmasının zararlarının büyük olaca
ğı açık bir gerçektir. 

Bugüne değin çiğnemeyi ve meydan okumayı alış
kanlık durumuna geçtirdiğiniz hukuka Başbakanlık dö
neminde ilk kez olsun hukuka saygı gösterip, yüksek 
idarî mahkememiz Danıştay'ın kararını uygulayarak 
İsmail Cem'i TRT Genel Müdürlüğüne getirmeyi dü
şünüyor musunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 23 . 1 . 1976 

Sayı : 3 - 94 7/878-3276 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un Başbakanı

mıza yönelttiği yazılı soru önergesine Başbakanımız 
adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Anayasamıza göre soru müessesesi hükümeti de
netleme vasıtalarından birisidir. Hükümeti denetlemek 
her parlamenterin aslî görevidir. 

Denetim, belli konularda bilgi edinme yolu ile ola
bileceği gibi, edinilmiş objektif blgilere dayanarak, 
icraatın yön ve biçimi hakkında bilgi edinme tarzın
da da olabilir. 

Ancak, hiçbir zaman denetim yolları Hükümetin 
manevî şahsiyetini, Baş/bakanı veya Bakanları tah
kir, tezyif ve karalamak için kullanılamaz. 

Yazılı soru önergesinde yer alan hususların tama
mı itham ve iftiradan ibarettir. Gerçekle hiçbir iliş
kisi yoktur. 

Bugünkü Hükümet Parlamentodan güvenoyu al
mış Cumhuriyet Hükümetidir. 

TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya gelin
ce; kamuoyunda en ayrıntılı biçimde tartışılan bu 
konu, yasalara göre yapılan bir işlemdir. 

'İsmail Cem Îpekçi'nin görevden alınması, 359 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesine dayanır. Yetki ve so
rumluluk Bakanlar Kuruluna aittir. 

Prof. Nevzat Yalçıntaş'ın münhal bulunan TRT 
Genel Müdürlüğüne tayini yine yasaların verdiği yet
kiye göre yapılmıştır. 

Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma kararını 
uygulamaya yasalar engeldir. Meclislerimizce kalbul 
edilen 1896 numaralı Kanunla, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname bütün neticeleriyle ret ve iptal 
edildiği için, 1 gün Devlet memuriyeti yapmayan İs
mail Cem Îpekçi'nin bu kanuna göre TRT Genel 
Müdürü olması mümkün değildir. 
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Ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni ve genel ah
lâkın korunması bakımından da gerekli mukteza ta
yin edilmiştir. 

Danıştay kararları hakkında, hangi hallerde ne 
gibi işlem yapılacağı; Anayasanın 114 ncü maddesi, 
521 sayılı Danıştay Kanununun 95 nci maddesi ve 
521 sayılı Danıştay Kanununa 1740 sayılı Kanunun 
17 nci maddesiyle eklenen ek 1 nci maddesinde gös
terilmiştir. 

7. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
son olaylarla ilgili yeni tedbirlerin getirileceği beya
nına ilişkin sorusu ve Başbakan adına Devlet Baka
nı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/906) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 3 . 12. 1975 

Balıkesir Milletvekili 
Sadullah Usum i 

Soru : 
1. — «Devlet anarşiye mağlup olmayacak» şek

linde sözleriniz, ileride çıkarmayı tasarladığınız ted
bir kanunlarına güvenilerek mi söylenmiştir? 

2. — Yeni kanunî tedbirler ile, Devletin anarşiye 
mağlup olmayacağına inanıyorsanız bu inancınız, Hü
kümetinizin şu anda anarşiye karşı acz içinde oldu
ğunu göstermez mi? 

3. — Bu sözleriniz, her zaman için Hükümetin 
Devleti koruyabileceğini belirtmek amacı ile ifade 
edilmişse, yeni tedbir kanunlarına neden gerek görü
yorsunuz? 

4. — Ecevit Hükümeti zamanında ülkemizde ya
salar aynı olduğu halde büyük bir huzur vardı. Anar
şik olaylar sona ermişti. Bunu nasıl izah edersiniz? 

5. — Af Yasası çıktığından bu yana, cezaevleri 
yeniden fikir adamları ile dolmaya başladığı halde, 
tedbir kanunları getireceğiniz yolundaki açıklamanız 
gerek kamuoyunda, gerekse Türk ve dünya basınında 
tedirginlik yarattı. Hele, «(insanların fikrinden ötürü 
ceza görmesi» gerektiği yolundaki demecinizi, hatır
layanlar kuşku içindeler. Bu tedbir yasaları, fikre mi, 
yoksa anarşiye mi geliyor? 

6. — Cezaları uygulayabilmek için, suçlunun ya
kalanması gerekir. Suçluyu ise cezanın şekli değil, 
Devletin emniyet kuvvetleri ele geçirir. Anarşistler, 
katiller ve kamplarda yetiştirilen silâhlı komandolar 
yakalanmadığı müddetçe getireceğiniz tedbirlerin bir 
yaran olabileceğine inanıyor musunuz? 

7. — Özgürlüğü kısıtlayıcı yasalara yenilerini ilâ
ve ettiğiniz takdirde, cezaevlerine giren fikir adam
larının sayısı artacaktır. Bu takdirde demokratik ül
keler nezdinde itibarımıza gölge düşeceğini ka'bul eder 
misiniz? 

8. — Yeni baskı yasaları getirirken mevcut duru
ma bir göz atmakta yarar vardır. Size de bir ölçü ola
bileceği ümidi ile, şu hususların tespitini talep edi
yorum : 

a) Cezaevlerinde kaç fikir suçlusu var? 
fo) Fikir adamları hakkında açılan dava sayısı 

ne kadardır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 23 . 1 . 1976 

Sayı: 3 - 95 2/906 - 3351 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin Başba

kanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Başba
kanımız adına cevabımızı saygı ile arzederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Devlet kendi gücü ile ayakta kalır. Devlet, düş
manlarının müsaadesi ve müsamahası sayesinde ayak-
da kalmaz. 

Devlet hiçbir zaman anarşiye mağlup olmaz. 
Kendi kendisini korumaktan vazgeçmiş bir devlet 

de düşünülemez. 

Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti nitelikle-' 
ri belirtilen tarzda bir hukuk Devletidir. Hukuk Dev
letinde ve Anayasanın çizdiği sınırları içerisinde hu
kukî tedbirler yeterli bulunmaz ise, gerekli yasal dü
zenlemelere gidilir. Bütün demokratik ülkelerde böyle 
olduğu gibi, ülkemizde de böyle olagelmiştir. 

1974 yılı görev yapan Ecevit Hükümeti: Anarşist
leri, komünistleri devlet ve rejim düşmanlarını affe
deceğini Hükümet programında vadetmiştir. 

1971 öncesi, 1971 sonrası rejim aleyhine suç iş
leyen ve şiddet hareketlerinde bulunanlar, böyle bir 
affı bekleyiş içinde olmuşlardır. Ayrıca, ülkede sıkıyö
netim olduğu için 7,5 aylık Ecevit Hükümetinin bü
yük bir bölümü böyle bir atmosfer içerisinde geç
miştir. 

Ecevit iktidarı döneminde, cezaevinden çıkarılan 
Devlet ve rejim düşmanlarının bir kısmı, ayrıca Dev
let bünyesinde himaye görmüştür. Bunların isimleri 
ve listeleri elimizde mevcuttur. 
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Şurasını derhal belirtelim ki, kısa süren Ecevit ik
tidarı döneminde bütün bunlara rağmen adam Öldür
meler, silâhlı saldırılar, Banka soygunları artan öl
çüde devam etmiştir. Af Kanunu ile cezadan kurtu
lanlar yeniden parti ve mihraklar kurmuşlardır. 

9 Kasım 1974 tarihli Türkiye'nin en büyük trajlı 
gazetesi, (Anarşi Yeniden Hortladı) manşetini ver
mekte ve o gün cerayan eden olaylar zikretmekte idi. 
Hatırlıyacağınız gibi bu tarihte Başbakan Sayın Bü
lent Ecevit'di. 

Önergenizde yer aldığı üzere, bizim hukuk siste
mimizde, fikir suçu diye ayrım yapılarak bir suç ne
vi tarif edilmemiştir. Ülkede kavram karışıklığı ya
panlar, yanlış ve kasıtlı şekilde bir süreden beri fi
kir suçu diye aslında mahiyeti başka olan suçları, 
teşvişe çalışmaktadırlar. 

Bizim Anayasa sistemimizde hak ve hürriyetler 
sınırsız değildir. Esasen, sınırsız ve sorumsuz hak ve 
hürriyet demokratik hukukî düzenleme ile bağdaş
maz. Hak ve hürriyetlere.. sınır koyan temel belge, 
insan Hakları Evrensel Beyannamesidir, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesidir ve nihayet Anayasamızın 
11 nci maddesidir. Anayasamızın 11 nci maddesi, 
Anayasal hak ve hürriyetleri kullanmanın sınırlarını, 
kullanılırı!yacağı halleri açık ve seçik göstermiştir. 

Derhal belirteyim ki, Türk Ceza Kanununun 141, 
142 nci maddesi, fikir suçlarını kapsıyan maddeler 
değildir. Fikrinden ve inancından dolayı ülkemizde 
mahkûm olmuş kimse de yoktur. Kanunun menettiği 
fiil, komünizm propagandası ve * teşkilatlanmasıdır. 
Komünizm" propagandası yapan kişi demokratik re
jimin reddettiği bir tahakküm ve şiddet rejimini ger
çekleştirmeyi amaçlıyan bir kast ile hareket ettiği ci
hetle, Kanun, fiili men ve tecrim etmiştir. 

1965 yılı Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bir 
kararla Türk Ceza Kanununun 141, 142 nci mad
delerinin 1961 Anayasasına aykırı olmadığını, Ana
yasanın özüne ve sözüne uygun olduğunu bütün ay
rıntıları ile göstermiştir. 

Kanunların suç saydığı fiilleri bağımsız, teminatlı 
yargı organları tespit edip cezalandırmaktadır. 

Suçu, suçluyu, verilecek cezayı tayin hakkı mah
kemelere aittir. 

Marksist, Leninist ve Maocu örgütlerin Cumhu
riyet rejimini yıkarak yerine komünist bir rejimi kur
mak istedikleri, bu maksatla eylemlere giriştikleri 

mahkeme kararları, bizzat suçluların ikrarları ile sa
bit bulunmaktadır. 

Daha önce cereyan eden anarşik olaylar, neden 
oluyor, nasıl oluyor, kimler koruyor, teşvik ve ter
tip ediyorsa; 

Bu günde olanlar aynı sebebe, aynı tertibe da
yanmakta, aynı amaca yönelik bulunmaktadır. 

8. — Elâzığ Milletvekili A. Orhan Senemoğlu' 
nıın, TRT Genel Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Baş
bakan adına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı 
cevabı (7/909) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süleyman 

Demirel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına, 
müsaadelerinizi saygı ile dilerim. 

8. 12.1975 

Elâzığ Milletvekili 
A. Orhan Senemoğlu 

1. Cephe Hükümetinin TRT Genel Müdürlüğü
ne atadığı ve Danıştayca yürütmenin durdurulmasına 
karar verilerek sıfatı askıya alınan Prof. Nevzat Yal-
çıntaş'ın istifa ettiğini, Radyo, TV ve basından ka
muca öğrenilmiştir. Ancak, istifa ettiğini açıklayarak 
İstanbul Üniversitesindeki görevine dönen Prof. Nev
zat Yalçmtaş'm istifası Hükümetçe kabul edilmiş 
midir? 

2. TRT Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yar
dımcısı Doğan Erden'in vekâlet ettiğini, yine basın
dan öğrenmiş olduğumuza göre, TRT Genel Mü
dürlüğü makamının boşaldığı sizce de kabul edilmiş 
midir? 

3. Evvelce görevden alman TRT Genel Müdü
rü İsmail Cem ile yerine tayin edilen Nevzat Yal-
çmtaş hakkındaki kararlar Yüksek Mahkemece dur
durulduğundan, hukuk devleti ilkelerine ve Anaya
samıza saygı duyularak, fiilen boşalan TRT Genel 
Müdürlüğüne halen hukuken Genel Müdür olan 
ismail Cem'in bizzat görevine dönmesine Hükümet
çe olanak sağlanacak mıdır? 

4. Sayın Yalçıntaş İstanbul Üniversitesindeki gö
revine döndüğüne göre, TRT Genel Müdürlük ma
kamı fiilen boşalmıştır. Ancak, Yalçıntaş'ın istifası
nın kabul edildiği resmen makamımızca TRT yetki
lisine bildirilmediğine göre, hukukî durumla fiilî du
rum arasında bir çıkmaz meydana gelmesine neden 
olmuyor musunuz? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 26.1.1976 

Sayı: 3-102-7/909-3358 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Elazığ Milletvekili A. Orhan Senemoğlu'nun 

Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Baş
bakanımız adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

TRT eski Genel Müdürü ismail Cem îpekçi'riin 
görevden alınması, 359 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desine dayanır. Yetki ve sorumluluk Parlamentonun 
güvenoyuna mazhar olan Bakanlar Kuruluna aittir. 

Prof. Nevzat Yaîçıntaş'ın münhal bulunan TRT 
Genel Müdürlüğüne tayini, yine yasaların verdiği 
yetkiye göre yapılmıştır. 

Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma kararı
nı uygulamaya yasalar engeldir. Meclislerimizce ka
bul edilen 1896 numaralı Kanunla, 11 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname bütün neticeleriyle ret ve 
iptal edildiği için, 1 gün Devlet memuriyeti yapma
yan İsmail Cem îpekçi'nin bu kanuna göre TRT Ge
nel Müdürü olması mümkün değildir. 

Danıştay kararları hakkında hangi hallerde ne 
gibi işlem yapılacağı; Anayasanın 114 ncü maddesi, 
521 sayılı Danıştay Kanununun 95 nci maddesi ve 
521 sayılı Danıştay Kanununa 1740 sayıJı Kanunun 
17 nci maddesiyle eklenen ek 1 nci maddesinde gös
terilmiştir. 

9. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
31.3. 1975 tarihinden bugüne kadar bakanlık örgü
tünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı. (7/936) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı saygıylc 
dilerim. 

izmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

31 .3 .1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız örgütünde : 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmış

tır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutan denir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28 .1 .1976 

Personel Müdürlüğü 
Dosya No . : 9.80.1/564 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik : 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü sözlü, 12 . 1 . 1976 ta

rih ve 7/936 - 3424/26886 sayılı yazınız. 

izmir Milletvekili Neccar Türkcan tarafından Ba
kanlığımızda yapılan tayinlerle ilgili yazılı soru öner
gesinde istenilen bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

1. 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakan
lığımız teşkilâtında 110 personelin görev yeri değişti
rilmiştir. 

2. Bakanlık emrine ve açığa alınan personelimiz 
bulunmamaktadır. 

3. Bakanlığımızda hiçbir personele işten elçekti-
rilmemiştir. 

4. Görev yerleri değiştirilen personelden; 

55 adedi görev sürelerini doldurarak yurt içinden 
yurt dışına ve yurt dışından merkeze atanan meslek 
memurlarıdır. 

11 adedi hizmetin gereği olarak, yurt dışında yer 
değişimine tabi tutulan meslek memurlarıdır. 

Bunlar dışında kalanlar da, hizmetin en iyi şekilde 
yürütülmesini teminen ve çoğunlukla terfian yapılan 
görev değişiklikleridir. 

5. Bu işlemlerin ve özellikle yurt dışı tayin ve na
killerin yolluk tutarı, yaklaşık olarak 1 855 000 lira
dır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

10. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapılan 
tayin, nakil, açığa alma ve^ işten elçektirmelere ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru'nun yazılı cevabı (7/940) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına ara
cılığınızı saygıyle dilerim. 

tçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız örgütünde: 
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a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personel işten elçektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 28 .1 . 1976 

Zatişleri Müdürlüğü 
Sayı: M. A.-30-1/7/620 

Konu : Çetin Yılmaz'ın önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 1 . 1976 tarih ve 7/940, 3428/26890 sa

yılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza yöneltilen İçel 
Milletvekili Çetin Yılmaz'ın önergesine cevap olarak 
tanzim olunan listeler ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

31 . 3 . 1975 tarihinden bu güne kadar Bakan
lığımız Teşkilâtında : 

a) 1 Nolu listede gösterilmiştir. 

b) Bakanlık emrine ve açığa alınan personel bu
lunmamaktadır. 

c) İşten el çektirilen personel yoktur. 
d) —-, 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı 981,25 TL. 
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Dere-' 
cesi Unvanı 

9 000 Söz. Uzman 
1 Gen. Müd. Mua. 
1 Gen. Müd. Mua. 
I Bak. Müşaviri 
1 Personel Müd. 
— Sözleşmeli Uzmı. 
1 Gn. Md. Mua. 
1 K. San. Dai. Bşk. 
3 Fiyat Kal. ve St. 

Dai. Bask. Yard. 
8 Y. Müh. veya 

Müh, 
9 Memur 
4 Öğretim Görev. 

1. T. Ün. 
7 Memur 

9 Y. Müh. veya 
Müh. 

2 San. Dai. Bşk. 
Bş, Yrd. 

— Söz. Uzman 
6 000 Söz. Mühendis 

5 Dr. Asistan 

— Söz. Uzman 

Eski görev 
yeri 

Dev. Plan. Teş. 
Sümerbanlk G. M. 
M. K. E. Kurumu 
Müsteşarlık 
T. Çim. S. A. Ş. 
T. U. Gen. Müd. 
Azot San. T. A. Ş. 
K. San. Dai. Bşk. 
Fiyat Kal. Stan. Dai. 
Bask. 

» » » 
» » » 

Adı Soyadı 

Şükrü Tüzün 
H. Sedat Balak 
Orhan Gök 
Y. Kenan Kul 
Mehmet Çelöbi 
M. Fevzi Paçacı 
îsmalil Hakkı Yücel 
Ayhan Karlıdağ 

Ekrem Özgen 

Hacı Demir 
Pars Oral 

•» » » 

Lev. ve Ev. îşl. Md. 
Açıktan tayin 

San. Dai. Bask. 

San. Dai. Bask. 
T. U. Gen. Müd. 
Perkim 
San. Dai. Bask. 
t. T. ÜnıVersitesi 

T. ve Uy. Gen. Md. 

Açıktan tayin 

Mahmult îhsan Ayla 
Kemal Yücel 
Ali Nîhat Eskioğlu 

M- Turgay Davutoğlu 

H. Kâmil Büyüközer 
îmdat Akmermer 
İbrahim Gölemez 
Şakir Özcan 
Kemal Güleç 

İsmet Conlkar 

M. Saadettin Gökçe 

Yeni görev 
yerj 

Küç. San. Dai. 
Müsteşarlık Y. 
Müsteşarlık; Y. 
Müsteşarlık 
Müsteşarlık 
Müsteşarlık 
•Müsteşarlık 
Müsteşarlık 
Fiyat, Kal. ve 
Dairesi 

» » 
» » 

• » » 

Müsteşarlık 
San. Dai. Bşk. 

» » 

» » 
» » 
» » 
> » 

Bil. ve Tek. D 

B. 
B. 

Stan. 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

K. San. Daii. Bşk. 

istanbul San. ] 
Müd, 

Bölge 

Bak 
başlam 

5 

30 

3 
2 

30 

1 

1 
1 

2 
2 

2 

2 

31 
3 
1 



M. Meclisi B : 47 29 . 1 . 1976 O : 1 

Uluslararası Sivil Havacılık Söyleşmesinde yapıla» değişikliklere ilişkin Protokollerin 
bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

onaylanmasının uygun 

(Kabul ledjilmiştdr.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Mir Bahattin Yardımcı 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzâlıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan Özçelik 
Feriha Fatma Öztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekirıserler 
Geçersiz oylar 

Boş Oylar 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
285 
273 

4 

163 
2 

önder Sav 
İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv ' 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri. Özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Keimal Alver 
İlhan Aytekin 
Necati Cebe j 
Ahmet İhsan Kırımlı I 
Sadullah Usumi g 

BİLECİK 
Mehmet Ergül \ 

BİNGÖL l 
Hasan Celâlettin Ezman ) 

BOLU t 
r; 

Harun Aytaç | 
Ahmet Çakmak [ 
Abdi özkök i 

BURDUR | 
Osman Aykul f 
Faik Kırbaşlı ( 
Ali Sanlı 

[Kabul e deriler J 
i: BURSA 
i Mehmet Emekli 
! Halil Karaatlı 
\ Kasım Önadım ' 
l ÇANAKKALE 
i Osman Orhan Çaneri 
i Hasan Sever 
I' Refet Sezgin 
i ÇANKIRI 
! Mehmet Ali Arsan 
| ÇORUM 
' Cahit Angın 
l Etem Eken 
I Yasin Hatiboğlu 
1 Kasım Parlar 
l Turhan Utku 
I DENİZLİ 
l Sami Arslan 
|. Fuat Avcı 
• Hüseyin Erçolik 
P Rıza Gençoğlu 
| Hüdai Oral 
| DİYARBAKIR 
g Reeai İskenderoğlu 
I Halit Kahraman 
l Bahattin Karakoç 
|: Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
lî İlhami Ertem 
[ Veli Gülkan 
l İlhan Işık 
l Cevat Sayın 
| ELÂZIĞ 
f Atillâ Atilâ 
I Ömer Naimi Barım 
\ A. Orhan Senemoğlu 

\ ERZİNCAN 
İ Hüsamettin Atabeyli 
• Hasan Çetinkaya 
; Nurettin Karsu 

\ ERZURUM 
; Yahya Akdağ 
i Rasim Cinisli 
: Selçuk Erverdi 
; Mehmet Fuat Fırat 
: Gıyasettin Karaca 
| Zekâi Yaylalı 

\ ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

| Murat Kâhyaoğlu 
\ Niyazi On al 

| GAZİANTEP 
I Mustafa Güneş 
\ Mehmet Özkaya 

Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

l Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Malik Yılman 
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İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
A. Dcrğan öztunç 
Mustafa Parlar 
Ilhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
İ Doğan Araslı 

I Yasin Bozkurt 
Kemal Okyay 

| Cemil Ünal . 
I Hasan Yıldırım 
| KASTAMONU 
[ Vecdi İlhan 

Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmısycdioğlıı 

| Tufan Doğan Avşargil 
l Cemal Cebeci 
\ Selçuk İmamoğlu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâl ettin öökakın 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycı oğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 

I Hüseyin Deniz 
I Hakkı Gökçe 
f Ahmet Karaaslan 
J MANİSA 
İ Veli Bakirli 
i 
a Ahmet Balkan 

Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 

MARDİN 
İbrahim Ayşoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
MehmeJ^abri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Aribaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Sudi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
ıv7uri Bayar 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
TeVfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Ab-bas 
Feyzullah Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

• TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

i Ahmet Yılmaz 
VAN 

I İhsan Bedirhanoğlu 
1 Muslih Görentaş 
İ Kin yas Kartal 
| YOZGAT 
I Ilhami Çetin 
| Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
İ Ahmet Nihat Akın 
1 Kemal Anadol 
I Sebati Ataman 
| Fevzi Fırat 
I Orhan Göncüoglu 
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AFYON KARAHtSAR 
Süleyman Mutlu 

[Reddedenler] 

AĞRI fi İZMİR 
Cemil Erhan Süleyman Genç 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

[Çekin serler ] 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

SAMSUN 
Fahri Birer 

ANTALYA 
Faiz Şarlar 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 

(Geçersiz oylar) 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

[Oya katılmayanlar] 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

IZMÎR 
Remzi Özen 

ADANA 
Mehmet Can 
t] ter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Alparslan Tüfkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
İbrahim Elmalı (1.) 
Mete Tan (I. Ü.) 

AÖRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan (B.) 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nurettön Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

] DİYARBAKIR 
I Abdüllâtif Ensarioğlu 
\ Mahmut Uyanık 
İ ELÂZIĞ 
I Hasan Buz 
t Kasim Küçükel 
j ERZURUM 
l Korkut Özal (B.) 
| İsmail Hakkı Yıldırım 
j ESKİŞEHİR 
I Ayşe Aliye Koksal 
i Orhan Oğuz 
[ Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEB 
l Mehmet Bozgeyik 
| İbrahim Hortoğlu 
1 İmam Hüseyin Incioğlu 
j GİRESUN 

l.EtemKıhçoğlu(Bşk.V.) 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKARİ 
Mi kail tlçıin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Bas 

Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğiu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
Cemal Suer 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
kılmaz Ergenekon vB.) 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemi r 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Necmettin Erfoakan (B.) 
Özer ölçmen 
Vefa Tanır » 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Hüseyin Cavit Erdcmir 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

Önol Sakar 
Süleyman Tuneel 

f Hasan Zencin 

MARDİN 
Fehlm Adak (B.) 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Sçnai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif îslâm 
ismail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
İl yas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
(t.) 
Hilmi Türkmen 

SÎÎRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cnrtı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Mehmet ihsan Karaçam 
Mustafa Timdsi 

TEKİRDAĞ 
! Halü Başol (B.) 

TOKAT 
Cevat-Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 
Celâl Paydaş 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

• • • • « 
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1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10 ncu 
maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün yürürlük ien kaldırılması hakkında kanun tasarısına Terilen 

oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.^ 

ADANA i 
Hasan Cerit l 
Erol Çevikçe \ 
Osman Çıtırık \ 
Yılmaz Hocaoğlu l 
Battal Koksal \ 
Ahmet Topaloğlu \ 
Emin Bil on Tümcr \ 

ADIYAMAN İ 
ş 

Halil Ağıar t 
Ramazan Yıldım» | 
AFYON KARAHrSAıl f 
Rasim Hancıoğlu i 
Ali İhsan Ulubahşi l 
Şükrü Yüzbaşjoğlu jj 

AĞRI 
Rıza Polat 
Mir Bahıattrin Yaırdımcı 

ANKARA 
Hüsamettin Atemumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
OğuzhEm Asiltürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagiil 
Muistafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahit Kayra 
I. Hakkı Köylüoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevat önder 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 281 

Kabul edenler : 265 
Reddedenler : 8 

ÇeMnserl'er : 2 
Geçersiz oylar : 5 

Oya katılmayanlar : 167 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Hasan özçelik 
Feriha Fatma öztürık 
Önder Sav 
îlyas Seç'km 
Salbahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

.ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Ab d ur rahim Erdem 
Fahni özçeliik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behliç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Aytelüin 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BtLEClK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
H. Celâdettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Ahmet Ça'kmak 
Abdi özkök 

I BURDUR 
j Osman Aykul 
l Faik Kırbaşlı 
I Ali Sanlı 
I BURSA 
3 
ij Mehmet Emekli 
î Halil Karaatlı 
: Kasım ömadım 
l ÇANAKKALE 
jj Osman Orhan Çaneri 
l Hasan Sever 
I Refet Sezgin 
jj ÇANKIRI 
t Mehmet Ali Arsan 
| ÇORUM 
jj Cahit Angın 
jj Etem Eken 
I Kasım Parlar 

Turhan Utku 
DENİZLİ 

Sami Arşları 
Fuat Avcı 
Hüseyia Er çelik 
Rıza Gençoğlu 
Hiidai Oral 

DİYARBAKIR 
Reeaıi îsfkenderoğ'lu 
Haillit Kahraman 
Bahattin Karafeoç-
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

I İlhan Işık 
l Cevat Sayın 
jj ELÂZIĞ 
\ Atillâ Arilâ 
İ 
f A-. Orhan Senemoğtlu 
I ERZİNCAN 
'"< Hüsamettin Atabeyli 
i " 
t Hasan Çetinkaya 
* Nurettin Karsıu 
| ERZURUM 
I Yahya Akdağ 
l Rasim GinMd 
l Selçuk Erverdi 
i Mehmet Fuat Fırat 
I Gıyasettdn Karaca 
! Zdkâi Yaylalı 
l ESKİŞEHİR 

\ Mehmet ismet Angı 
; Murat Kâhyaoğlu 
j Niîyazi Onal 

\ GAZİANTEP 
% Mustafa Güneş 
1 Mehmet özlkaya 
| Mehmet özmen 
i Yusuf öztürkmen 
\ GİRESUN 
s Nizamettin Erkmen 
\ Hasan Vamı'k Tekin 
\ M. Emin Ttırgutailp 
j GÜMÜŞHANE 
:• Mustafa Karaman 
İ Erol Tunoer 
•1 Turgut Yücel 
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HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabri ince 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa uesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrâhman Köksal'-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
tlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tdfs. 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 

İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 
Aii Zülfilkâroğlu 

KARS 
Doğan Araalı 
Yasin Bozikurtt 
Kemali Ökyay 
Cemdi Ünal 
Hasan Yıidı-rım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Selçufk Imamoğiu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaılm 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
îs>met Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettiin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğhı 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfcbudak 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güiey 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfük Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arsilan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duıraıkoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Nifhan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Adil Ali Cüneıl 
Ömer Çalkıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfli Köktaş 
Mehmet özgüı 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltıtk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
îlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahımet Nihat Akın 
Kemal Anadoıl 
Sebati Ataman 
Onhan Gümcüoğlu 
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AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

A G R I 

Cemil Erhan 

(Reddedenler) 

Coşkun Karagözoğlu 

ANTALYA 
Faiz Şarlar 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ÎZMlR 
Süleyman Genç 

[Çekinserler] 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

(Geçersiz oylar) 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

SİVAS 
Vahdettin Karaçorlu 

SAMSUN 
Fahri Birer 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

URFA 
Halil Millî 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
îlter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
ibrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Ünsa'l 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
ibrahim Elmalı (t.) 
Mete Tan 
( t Ü.) 

AĞRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Cenan 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
I. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırılkoğlu 
Fikri Pehlivanla 
H. Turgut Toker 

ARTVİN 
Turgu!t Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDirç 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Cihat Bilgehan 
ibrahim Behram Eker 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazençir 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Emin Açan* 
Ali Elverdi 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarftoğılnı 
Mahmut Uyanık! 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
Rasüm Küçüikel 

ERZURUM 
Korkut Özal (B.) 
ismail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
îbrahii/m Hortoğikı 
îmam Hüseyin Incioğk 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKÂRİ 
Mikail Hçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Oral MaVioğlU 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Cemal Suer 
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Necdet Uğur 
Halûk Üknan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Agal 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Orhan Demir Sorguç 
Neccar Türikcan 
KAHRAMAN MARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Mehmet öacial 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkeüim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdü KesMn 
Sabri Keskini 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hayrettin Nakâîboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

1 KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Meımduh Erdemdr 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Alfesoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Necmettin Erbakan (B.) 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 

| H. Cavit Erdemir 
1 *H f* A T A r i lTT A 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

I önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

i Hasan Zengin 
! MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 

[Açık Üy 

Ordu 
Trabzon 

1 NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

1 Azmi Yavuzalp 
ORDU 

Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosıman-. 
oğlu 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 

et) i 
Hilmi Türkmen j 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

elikler] 
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1 

SİVAS 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Tiımisi 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
FeyzuHaih Değerli 
AH Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Diifenıeın 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 
CelM Paydaş 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
Aid Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altın ay 
Bülenlt Eoevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeka Okur 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

29 .1 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kumlan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 
hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sa
yısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . İ975) 

X 2. — Uluslararası Sivil Havacılık Sö/Jeşme
sinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarı
sı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) 
(Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araşürmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclîs Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşMi 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 



taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) ' 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

i3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî tümler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
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İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşın m Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup. 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fımiık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

22. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekil'eri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, nıasonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli-
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tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

24. — Kars Milletvekili Doğan Arasiı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) , 

26. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve i5 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

27. —• Adana Milletvekili Osman Çıtınk ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

28. — Adana Milletvekili Osman Çıtır.k. ve 9 ar
kadaşının, Yahya DemireFe ait Orman Ürünleri ve 
fnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Sirke'inin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

31. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

32. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

34. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

35. — Adana Milletvekili Osman Çıt'rık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 



37. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

38. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi. (101/48) 

39. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve li 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

40. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Mîllet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

41. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
' arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

42. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

43. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

44. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

45. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı»> geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

46. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

47. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

48. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

49. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

51. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz _ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne-



derilerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1 r — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru-
ya çevrilmiştir. 

I 13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 

I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ-
J retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
I önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskini'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın-

I dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş-

I bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
I P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerih-
I deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam-
I sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 

ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

I 21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
I iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba-
I kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de-
I mir - çelik fabrikasımn kurulmasına dair Sanayi ve 
I Teknoloji Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/56) 

I 23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
I Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
I ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
I in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il-
I çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy Iş-
I leri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/58) 

I 25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
I Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba-
| kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 



26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arsian"ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. -^- İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 
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1 39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'm, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya-
ym-na ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

j 45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
I Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 

kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi(6/88) 

I 48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer-
I hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarınm 

nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

49. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 
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52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
Önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuruma şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) . 

61. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
. Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 
64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in. 

Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan* sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
•Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 
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79. — izmir Mill»tvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu ©lanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. —• İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli-trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'mn, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 



103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan I 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — Istanbui Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri-

r mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (•) 

111. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakü fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz- I 
lü soru önergesi (6/176) | 

I 115. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mııtlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, • 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) <•) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) . 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu ' üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha-

I berlere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/185) 

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf öztürkmen' 
I in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 

iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
m, Başbakan Yardımcısı -Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 

I (6/199) (*) 
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127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan

lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol* 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi'. (6/204) .(*) • 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (!:) 

133. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'tn, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in. 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/2İ0) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Hal it Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiPin, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet* Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) <*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak 'Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 
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152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakam Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
(*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü çoru önergesi. (6/233) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si.. (6/206) 

15b. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — îstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

159. -— Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakahından sözlü soru 
örıergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. -— İstanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet JBuldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. —- Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'in, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

167. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

168. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

7 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 24 .2 .1968 tarihli ve 1CCJ5 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 
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X 2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 

arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 3. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kartununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

X 4. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisîi' 
nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 
ve izmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkada
şının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

6. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
.ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1975) 

7. — 17 .3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (i/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 . 1975) 

8. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 16 . 6 . 1975) 

9. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı muhabirlerinden şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 

hakkında kanun teklifi ve Plan komisyonu raporu 
(2/299) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 1 7 . 6 , 1975) 

1Q. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

11. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güîeşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 1 7 . 6 . 1975) 

12. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapıian değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975) 

13. — 1 Mart 1926 tarihli ve 726 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı 
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. 
Sayısı : 483) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

14. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

15. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 3.7.1974) 

16. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 
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17. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

18. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı. hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

19. —- Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

2Q. — 22. 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 1 6 . 6 . 1975) 

21. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğîu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1975) 

X 22. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 23. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

24. — Yozgat Milletvekili ilhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 25. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meçlisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

26. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
2/81) (M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e ! nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

28. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt
ma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

29. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

30. — Kütahya Miletvekili İlhan Ersoy'un, 
2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. 
Sayısı : 204) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

31. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 
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X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al

manya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihin
de aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 . 7 . 1975) 

33. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 
17 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1975) 

34. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

35. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

36. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kartun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
îşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı ; 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

37. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

38. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 39. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 40. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İr.mail 
Taşh'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları'(1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı
sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

41. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve İ94'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 514) Dağıtma tarih
leri: 2.0 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin kanun teklifi VÎÎ İçiş-
leıf ve Adalet Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa
yısı: 229) (Dağıtma tarihi : 29 . 12 . 1975) 

43. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün. Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

«ave^iea»- -«•• 



Dönem : 4 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 70'e 1 nci ek 

1 Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 401 
nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bur
dur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 Arkadaşının, Türk Ceza Ka
nununun 401 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ne Dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca Yapılan Değişiklik Hakkında Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/140, 2 /213; C. 

Senatosu : 1/342) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 483) 
Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 21 . 5 t 1975 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2834-11342 

MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 . 4 . 1975 gün ve 987 sayıh yazınız: 
1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta

sarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 5 . 1975 tarih
li 58 nci Birleşiminde değiştirilerek ve iş'arî oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıbumn 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : 

Değiştirilen maddeler : 
Madde 401. — 

Adalet Komisyonu raporu 

26 . 6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

1 Mart 1926 tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca değiştirilerek 
kabul edildiğinden, Komisyonumuza yeniden havale olunmuş ve ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulun
duğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasarının 1 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosunun yaptığı değişikliği, kanunun kapsa
mının daraldığı ve etkinliğinin azaldığı gerekçesi ile uygun görmemiş ve Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desini benimsemiştir. 

Tasarının 2 nci ve 3 ncü maddelerinin Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edildiğinden kesinleştiği 
görülmüstüij 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/140, 2/213 
Karar No. : 55 



Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere işbu rapor saygı ile sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

Sinop 
Y. Oğuz 

Kâtip 
Tunceli 

S. Yıldırım 

Ankara 
/. H. Köylii oğlu 

İstanbul 
Muhalifim 
C. Yavaş 

Manisa 
A. Balkan 

Nevşehir 
M. Z, Tekiner 

Başkanvekili 
İstanbul 

A. D. Öztunç 

Adana 
O. Çıtınk 

Bursa 
H. Karaatlı 

Kars 
H. Yıldırım 

Muş 
T. İ. Dikmen 

Niğde 
Ş. Y. Arıbaş 

Sözcü 
Çorum 
Y. Hatiboğlu 

Ankara 
M. Alıcı 

İstanbul 
/. Özbay 

Kocaeli 
Ş. Kazan 

Nevşehir 
M. S. D ör t kol 

Urfa 
C. Paydaş 

(İmzada bulunamadı) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

/ Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 401. — Et, ekmek, un, süt, şeker, tuz, yağ, 
peynir, zeytin, sabun, odun, kömür ve her türlü yakıt 
gibi maddelerle kamu için gerekli olan ve fiyatı hü
kümetçe tespit ve ilân edilen erzak, eşya ve maddele
rin azalmasını yahut fiyatının artmasını temin mak-
sadıyle satışa çıkarmayan, satışından kaçınan, kaçı
ran, saklayan veya satılmadığı halde satılmış gibi gös
teren veya fazla fiyatla satan kimse bir yıldan beş yı
la kadar hapis 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezasıyle cezalandırılır ve suç konusu malın mü
saderesine ve ticarethanenin yedi günden bir aya ka
dar kapatılmasına karar verilir. 

Kamu için gerekli olan ve fiyatı Hükümetçe tes
pit ve ilân edilen erzak, eşya veya madde ile ilgili Hü
kümet bildirisine aykırı hareket eden veya resmî mer
cilere bu erzak, eşya veya madde ile ilgili olarak ger
çeğe aykırı beyanda bulunan kimse hakkında fiil da
ha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği tak
dirde birinci fıkradaki yazılı ceza ile cezalandırılır ve 
beyan dışı kalan erzak, eşya veya maddenin müsade
resine karar verilir. 

Yukarı fıkralardaki fiiller ikiden ziyade kimse ve
ya kurulu bir şirketin faaliyeti sonucu vukubulursa 
failleri 2 yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve 10 000 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyle ceza
landırılır, 

Yukarı fıkralardaki fiiller için Türk Ceza Kanu
nunun 522 nci maddesi uygulanır. 

Suç konusu erzak, eşya ve maddenin satışına ve 
satışın en yakın belediye veya ilgili kamu kuruluşun
ca yapılmasına hükümden önce hâkim veya mahke
me tarafından karar verilebilir. Satış bedeli dava so
nuna kadar muhafaza edilip mahkumiyet halinde mü
saderesine aksi halde iadesine karar verilir. 

Bir kimse yalan haber yaymak ve duyurmak ve
ya başka hile kullanmak suretiyle birinci fıkradaki 
erzak, eşya veya maddelerin azalmasına veya fiya
tının artmasına sebep olursa birinci fıkradaki yazılı 
ceza ile cezalandırılır. 

Diğer kanunların bu madde metnine aykırı hü
kümleri uygulanmaz. 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1. Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 saydı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 401. — Bir kimse, yalan haber yaymak ve 
duyurmak veya başka hile kullanmak sureti ile kamu 
için gerekli olduğu ve nevileri ile fiyatları Bakanlar 
Kurulunca tespit ve ilân edilen erzak, eşya veya mad
denin azalmasına veya fiyatının artmasına sebep olur
sa, bir yıldan beş yıla kadar hapse ve bin liradan on-
bin liraya kadar ağır para cezasına mahkum olur. 

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

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

1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 1 nci madde. Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 70'e 1 nci ek) 



Dönem : 4 

Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı :227 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /313) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 7 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 - 2005/3313 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 30 . 6 . 1975 tarihinde kararlaştırılan «5682 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim, 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

Kanun tasarısı yurt dışındaki işçilerimizin günlük hayatlarında yurda dönüşlerinde veya çalıştıkları ülke
lerde karşılaştıkları bazı güçlükleri giderbilmek amacıyie hazırlanmıştır. Yurt dışında büyük fedakârlıklarla 
çalışan ve millî ekonomimize geniş katkıları olan işçilerimizin, bazı yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerle 
veya idarî kararlarla karşılanması mümkün olan ihtiyaç ve dilekleri yanında mutlaka kanun değişikliği ge
rektiren şikâyet ve ihtiyaçlarının da bulunduğu tespit edilmiştir. 

Konsolosluklarda büyük izdihamlara yol açan ve işçilerimiz bakımından ağır külfetlere ve işgünü kayıp
larına sebebiyet veren azamî iki yıllık pasaport verme usulü ve iki yılda bir pasaport yenileme zorunluğu ye
rine, işçi pasaportlarının beş yıla kadar muteber olmasına imkân vermek amacıyie kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

Madde gerekçeleri 

1. İşçi pasaportlarının geçerlilik süresinin en çok iki yıl olarak kabul edilmesi işçilerimiz için ağır külfet
lere ve işgücü kayıplarına sebebolduğundan bu sürenin beş yıla çıkarılması öngörülmüştür. 

2. Geçici madde ile halen yurt dışında çalışmakta olan işçilerimiz için düzenlenen pasaportların geçerli
lik süresinin bitiminde istekleri halinde 5 nci maddede belirtilen nedenlerle sürenin beş yıla kadar uzatılabile
ceği kabul edilmektedir. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. :1/313 
Karar No. : 12 

4.7. 1975 

Yüksek Başkanlığına 

5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakere neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da 
müspet mütalâa olunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
tçel 

H. Baloğlu 

Çorum 
E. Eken 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
A. Türk 

Başkanvekili 
Mardin 

N. Yılmaz 

Eskişehir 
N. Önal 

Kâtip ve bu rapor sözcüsü 
İzmir 

R. Özen 

İstanbul 
M. K. Özeke . 

Tokat Van 

Afyon Karahisar 
Ş. Yüzbaşıoğlu 

Kayseri 
M. Altmışyedioğlu 

A. Kurt İ. Bedirhanoğlu 
İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

«Umuma mahsus münferit pasaportlar, aşağıda ve 
23 ncü maddenin son fıkrasında yazılı istisnalar saklı 
kalmak kaydıyle ilgili aşağıda gösterilenden daha kısa 
süreler için verilmesini istemediği takdirde, iki yıl ge
çerli olmak üzere düzenlenir. Yabancı ülkelerde işçi 
olarak çalışmak üzere giden vatandaşlar için düzenle
necek pasaportlar beş yıl geçerli olmak üzere düzen
lenebilir.» 

MADDE 2. — 5682 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

«GEÇÎCÎ MADDE — Halen yabancı ülkelerde çalış
makta olan işçiler için düzenlenen pasaportların ge
çerlik süresi; süre bitiminde müracaat halinde, ilgili 
daha kısa süre için uzatılmasını istemediği takdirde, 
beş yıla kadar uzatılabilir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

îmar ve tskân Bakanı 
N. Ok 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erbakan 
Devlet Bakanı 

H. Aksay 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 
Millî Eğitim Bakanı 

A. N. Erdem 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. Öztrak 
Sanayi ve* Tek. Bakanı 

A. Doğru 
Köy İşleri Bakanı 

V. Poyraz 
Kültür Bakanı 
R. Danışman 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5682 Sayılı Kanunun 15 nci Maddesinin 4 ncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

' MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabu edilmiştir. 

— Tasarının 1 nci maddesi aynen ka-

— Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

—• Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

— Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

M. K. Erkovan 
İçişleri Bakanı 

O. Asiltürk 
Bayındırlık Bakam 

F. Adak 
Gıda - T. ve H. Bakanı 

K. Özal 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

S. Kılıç 
Orman Bakanı 

T. Kapanlı 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

A. M. Ablum 

30.6.1975 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 
Ticaret Bakam 

H. Başol 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Turizm ve Tan. Bakanı 

L. Tokoğlu 
Genç. ve Spor Bakanı 

A. Ş. Erek 
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