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MILLET MECLISI 
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TUTANAK DERGİSİ 

104 ncü Birleşim 

25.5.1976 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen Kâğıtlar 

Sayfa 
651:652 

652:653 

III. — Yoklama 654 
IV. — Oylaması yapılacak işler 654,683 
1. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 

Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/162) (S. 
Sayısı : 196) 654,710:713 

2. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anaya
sa Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal işler ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1 /l64) (S. Sayısı : 199) 654,714:717 

V. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 654 
A) Gündem dışı konuşmalar - 654 
1. — İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen' 

in Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yüksek 
Sevk ve İdarecilik Okulunda öğrencilerin yurt
tan atılması konusunda gündem dışı konuşması. 654: 

656 
2. — Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik' 

in, halkevlerine' yapılan son saldırılar hakkında 
gündem dışı konuşması. 656:657 

Sayfa 
3. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Baş

kent Ankara'nın, mahallelerinde geceleri duyu
lan silâh sesleri, dinamitlenen işyerleri ve dü
zenlenen gece yürüyüşleri hakkında gündem dışı 
konuşması. 657:658 

B) Tezkereler ve önergeler 658,660 
1. — Görev ile yurt dışına giden Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşje'nin vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum-
ıhurbaş'kanlığı tezkeresi. (3/641) 658:659 

2. —Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Ba
kanı Seyfi Öztür'k'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/640) 654 

3. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a Ça
lışma Bakanı Ahmet Tyfik Pa'ksu'nun vkillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tez'keresi. (3/639) 659 

4. — Kıyı ve Karasularımızın ikorunması 
ve güvenliğinin sağlanması görevinin Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine devrine ilişfein kanun taşarı-
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Sayfa 
sının geri verilmesine dair Başbakanlık teske
resi. (1/122, 3/642) 660 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ı«!Bina kiraları hakkında kanun teklifi» min doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi. (2/496, 4/156) 660 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına ve kon
düktör, hareket memuru, gardöfren, makasçı, 
maneVracı gibi bazı Devlet Demiryolları men
suplarına fiilî hizmet zammı verilmesi içıin 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar ek
lenmesi hakkında ikamın teklifi» nin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/18, 4/155) 660 

C) Çeşitli işler 659 
1. —'' Romanya Sosyalist Cumhuriyetini zi

yaret edecek olan Türk Parlamento Delegas
yonuna katılacak üyelere dair siyasî parti grup
larınca gösterilen adaylara dair liste. 659:660 

Ç) Danışma Kurulu teklifleri 659 
1. — 65 yaşını doldurmuş kimsesiz Türk 

vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısının, 48 saat beklemeden gündeme 
alınması ve öncelikle görüşülmesine dair Da
nışma Kurulu önerisi. 659 

D) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleri ' 661 

1. — Erzincan Milletvekili Nurettin Kar su 
ve 13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anado-
lunun sorunlarını tespit ederek çözüm imkân
larının aranması (konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/10) 661:662 

VI. — Görüşülen işler 662 
1. — 22 . 11 . 1972- tarih ve 1630 sayılı 

Dernekler Kaununun 50 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Kütahya Milletvekili İlhan Er-
soy'uri, 22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Der
nekler Kanununun 50 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi, ve İçişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) 
(S. Sayısı : 181) 662 

2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 , 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman 

Sayfa 
Kanununa ekli (II) numaralı tabloda değişiklik 
yapılmasına dair kanun töklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/119) (S. Sayısı : 225) 662 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski 
üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 
sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (1/158) (S. Sayı
sı : 293) „ 662 

4. — Balıkesir Milletvekili Cihat BMgehan 
ve 5 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkralar ve Ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
1238 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/364) (S .Sayısı : 175 ve 
175'e 1 nci ek) 662:663 

5. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz 
ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlan
ması hakkında kanun tasarısı ile İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel ve 7 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 13 
arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır Üyesi. Se-
bahattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konudaki 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/398, 
2/11, 2/17, 2/539, 2/583) (S. Sayısı : 348) 663:683 

Vlî. — Sorular ve cevaplar 684 
A) Yazılı sorular ve cevapları 684 
1. — İçel Milletvekili Oral Maıvioğlu'nun, 

Tarsus - Malaz Bölgesi toprak sahiplerinin 
DSİ drenaj ve sulama projsinin dışında bıra
kılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/1117) - 684 

2. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz' 
in, Giresun - Bulancak Orman İşletmesi Mü
dürlüğünde görevli Bölge Şefinin nakil işlemine 
ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Turhan Kapanlı' 
nın yazılı cevabı. (7/1144) 685:687 

3. — Gaziantep Miletvekili Mustafa Gü
neş'in, Emniyet Genel Müdürlüğü Teknik Daire 
Başkanlığınca yapılan telsiz cihazları alımların
da yolsuzluk bulunduğu iddialarına ilişkin so
rusu ve İçişleri Ba'kanı ' Oğuzhan Asitürk'ün 
yazılı cevabı..(7/1166) 688 

650 — 
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Sayfa 
4. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 

tercihli telefon tahsisine ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı, 
(7/1186) 689:693 

5. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, ge
cikme cezalarının tahsiline olanak vermeyen 
sorumlulara ilişkin sorusu ve Uaştırma Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/1192) 693:694 

6. — İzmir Miletveklli Süleyman Genc'in, 
Antalya Pil Fabrikasında devam eden greve iliş
kin Sanayi ve Teknoloji ve Adalet bakanların
dan sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerıim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1198) 694:696 

7. — İçel Milletvekili Ora'l Mavioğlu'nun, 
bir öğrenciye ilişkin sorusu ve İçişeri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1199) 696 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
İçel'de ormanların yakıldığı ve elde edilen ara
zilerin satıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Or-

Tekrar açık oya sunulan: 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 

sayılı Kanunla eklenen Ek 6 ncı maddenin değişti
rilmesine, bu kanuna 4 ek: ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile ilgili kanun teklif
leri (1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 
2/361, 2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 
2/525, 2/547, 2/554, 2/557) (S. Sayısı : 279 ve 279'a 
1 nci ek) nin kabul edildiği açıklandı. 

Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'm, Tun
celi'nde iki yıldan beri devam eden tabiî afetler do-
layısıyle meskensiz kalan vatandaşlarla ilgili gündem 
dışı konuşmasnıa İmar ve İslkân Bakanı Nurettin Ok 
cevap verdi. 

Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, 
Doğu Karadeniz yöresindeki gezginci arıcılıkla il
gili, -

İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu da, 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni ile ilgili birer 
gündem dışı konuşma yaptılar. 

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü-

Sayfa 
man Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı. 
(7/1202) 696:706 

9. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Ak-
kiray'ın, Bakırköy Akıl Hastanesinde yatırılan 
emekli nâkim binbaşının durumuna ilişkin Ada
let ve Sağhk ve Sosyal Yardım bakanlarından 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in yazılı cevabı. (7/1204) 707:708 

10. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, 
Tarsus'taki Turan Emeksiz Ormanının adının 
değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin sorusu ve 
Orman iBakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı ce
vabı. (7/1208) 708 

11. — Ankara Milletvekili Hasan Özçelik' 
in, 1976 malî yılı Millet Meclisi Bütçesinin 
görüşülmesi sırasında kalbul edilen bir önerge
nin uygulanmasına ilişkin sorusu ve Millet 
Meclisi Başkanı Kemal Güven'in yazılı ceva
bı. (7/1225) 708:709 

iküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 1 1 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde 
değişiklik yapılması halkkında kanun teklifi. (1/39, 
2/102) (S. Sayısı : 181) ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri hak
kındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Kanun ve 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi. (1/158) (S. Sayısı : 293) ilgili ko
misyonun, 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 29.7.1970 
günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli (II) 
numaralı tabloda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi. (2/119) (S. Sayısı : 225) nin Komisyonca geri 
alınan maddeleri henüz Genel Kurula intikal ettiril
memesi, 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 arka
daşının 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerine fıkralar ve kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 nci 

• ••»• o - t - < w •<••• 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 
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maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/364) (S. Sayısı : 175 ve 175'e 1 nci ek) ilgili baka
nın, 

Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Sivas 
Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun 5 . 3 . 1973 tarih 
ve 584 karar numaralı Millet Meclisi İçtüzüğünün 
79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtüzük tek
lifleri (2/355, 2/343) (S. Sayısı : 192) de ilgili komis
yon ve idareci Üyenin Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeniyle ertelendiler, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa üç 
geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni hakkında 
Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu 
ve Karma Komisyon (M. Meclisi : 2/228; C. Sena
tosu : 2/90) (M. Meclisi S. Sayısı : 87 ve 87'ye 1, 2, 
3 ve 4 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 499) metninin 
kabul edildiği ve teklifin kanunlaştığı bildirildi. 

Tasarılar 
1. — 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mura

kabesi Hakkında Kanunun 3 ncü, 23 ncü ve 28 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/447) (İçişleri, Adalet ve Plan komisyonlarına) 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Özel Besleme Kanu
nu tasarısı (1/448) (Millî Savunma Komisyonuna) 

3. — Küçüklerin Korunması Konusunda Makam
ların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin Ka
nun tasarısı (1/449) (Dışişleri Komisyonuna) 

4. — Birleşmiş Milletler Eğitim. Bilim ve Kültür 
Kurumu (UNESCO) nun XVI nci Genel Kurulu 
tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve 
Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması 
İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
(1/450) (Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyon
larına) 

Teklifler 
5. — Kırşehir Milletvekili Sait Şayiam ve 13 ar

kadaşının, Kırşehir Üniversitesi açılması hakkında 
Kanun tekliri (2/618) (Millî Eğitim ve Plan komis
yonlarına) 

İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (1/162) (S. Sayısı : 196) üzerindeki görüşme
ler tamamlandı, tümü açık oya sunuldu; birleşimin 
sonunda açıklanan oylama sonucuna göre çoğunlu
ğun bulunmadığı, oylamanın tekrarlanacağı açıklan
dı. 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Tadil Bel
gesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı (1/164) (S. Sayısı : 199) üzerindeki gö
rüşmeler de tamamlandı, tümünün bilâhara açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

25 Mayıs 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18.27'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvök'ili Gaziantep 

/. Etem Kıhçoğlu Mehmet Özmen 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

6. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz ve 9 ar
kadaşının, Akademiler çerçeve Kanunu teklifi 
(2/619) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

7. — C. S. Eskişehir Üyesi Hikmet Savaş ile Es
kişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 1479 sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ -' Kur) Kanununa 
bazı maddeler eklenmesine ve bu Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi 
(2/620) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonla
rına) 

Tezkereler 
8. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk'ün 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/635) (Anayasaya ve Ada
let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

9. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

- Başbakanlık tezkeresi. (3/636) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

10. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbatanlık tezkeresi. (3/637) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 5 . 1976 Salı 
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11. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/638) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
12. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

16 . 1 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Se
natosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Mil
letvekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçi
ci 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 ar
kadaşının, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi hakkında' kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları (1/408, 
2/380, 2/254) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) (Gündeme) 

13. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri 
saptanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştır
ma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları rapor
ları (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) (Gündeme) 

14. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşme
sine katılınmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan Komis
yonları raporları (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 5 . 1976) (Gündeme) 

15. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1975 
Ocak, Şubat 1976 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/43) (S. Sa
yısı : 347) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) (Gün
deme) 

-'*•—. «es; 

16. — 65 Yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ile İsparta Milletvekili Süley
man Demirel ve 7 arkadaşının, C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan ve 13 arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Sebahattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konu
daki teklifleri ve Plan Komisyonu raporu (1/398, 
2/11, 2/17, 2/539, 2/583) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 5 . 1976) (Gündeme) 

17. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/394) 
(S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 
(Gündeme) 

Yazûı sorular 
18. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, 

1975 - 1976 yasama yılında verilen kanun tasarısı ve 
tekliflerine ilişkin Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi, (7/1236) 

19. — tçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
mektupla öğretime ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi, (7/1237) 

20. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, 
Genel - İş Sendikası Genel Başkanı, Eğitim Uzma
nı ve İzmir Belediye Başkanının Moskova'ya gidip 
gitmediklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi. (7/1238) 

21. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, (Fik-
tif Depo) lardan yasa dışı mal çekildiği iddialarına 
ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru 
nergesi (7/1239) 

Genel Görüşme 
22. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 

13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun so
runlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aranması 
konusunda. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

&<&*-—w 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Halil Karaatlı (Bursa) 
» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 104 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya

pılacaktır, Genel Kurulda bulunan Sayın üyelerden, 

«burada» demek suretiyle yoklamaya katılmalarını 

rica ödüyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

IV. — OYLAMASI 

1. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 paydı Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (J/162) (S. Sayısı: 196) (1) 

2. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(D 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelere gündem dışı söz 
•vereceğim; ancak bundan evvel açık oylaması yapı
lacak olan; 

A) GÜNDEM D. 

1. — İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, 
Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yüksek Sevk 
ve İdarecilik Okulunda öğrencilerin yurttan atılması 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Ali Aejalt Ölçen, Orta Doğu 
Amme Mıaresi Yüksek Sevk ve İdarecilik Okulunda 
öğrendileriin yurttan atılması konusunda gündem dışı 
söz istediniz. 

(1) 196 ve 199 S. Sayılı basmayazılar 20.5.1976 
tarihli 103 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

ıBAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arkadaş-
larımızın birer tezkereyle Başkanlığa müracaat eitme-
lerini rica ödüyorum. 

Sayın milletvekilleri, ad okuyarak yaptığımız yok
lama sonunda salonda görüşmeler için gerekli ço
ğunluğumuzun bulunduğunu saptadık. 

KILACAK İŞLER 

İstihdam polMikaisıyle ilgili 122 sayılı Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ile Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesîin'in onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının açık oylamasının gündem dışı 
konuşmalar devam ederken ve geçen celse aldığımız 
karar uyarınca, ilik defa kupalar sıralar arasında do-' 
laştırılmak ve bilâhara kürsüye konulmak suretiyle 
oylama işleminin yapılması hususunda onayınızı 
alacağım. 

Kalbul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edlilmiştir. 

Oy kupalarını dolaştırın efendim. 

'Buyurun efendim. Süreniz beş dakikadır Sayın 
Ölçen. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstanfoul) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; 

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne bağlı Sevk 
ve İdare Yüksek Okulunda olanlar, demokrasi ve 
insanilik adına yüz kızartıcıdır. 

Bu okulda okuyan öğrenciler 11 Mayıs 1976 günü 
kendilerini dışarıda buldular* Yurt binası valiliğin 
emriyle kapatılmıştı. Sağlık koşullarının yeterli ol
madığına ait biir rapora dayalı gerekçe ile Vali, bu 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 
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yurt binasını mühürletmiş ve 60 öğrenci yağmurda 
yurt; dışında kalmış üid'i. Bugüne kadar hâlâ yurt 
dışınldalar; ama Ankara'nın 11- ve 12 Mayıs günleri
min ne kadar soğuk ve yağmurlu olduğunu düşünür
seniz, sokakta, kaldırım taşlarındaki sağlık koşul
larının, yurt binası içindeki sağlık koşullarından 
daha iyi ollduğunu her hailde hiçbir resmî makam id
dia edemez. 

Selbep, bir bahane idi elbette ve bu okulda uy
garca öğrenim görmek isteyen öğrencilertin dışarıya 
atıldıkları zaman, polisle karşı karşıya kalmaları 
ve dirençlerinin doğal sonucu olarak polisle çatış
maları beklenüyordu.- Çünkü, 11 ve 12 Mayıs gün
leri, gerçekten Ankara'da bütün öğrenim kurumların
da kanlı olayların sürüp gittiği günlerdir., 

Bir ayldan beri devam dden boykottun o gün sona 
ermesi için bu kürsüde sizlere hitap eden arkadaşı
nız, Akademi Başkanıyle görüşme ihtiyacını duydu. 
Akademili Başkanını ziyaret etti ve öğrenci grupun-
dan üç kişiyle beralber, o gün boykotun sona ermesi 
kararlaştırıldı Ve bir sınıfta bu mesele öğrencilere 
anlatılmak işitendi; ama kara taihltada yazılanların 
normal olarak görülmesinin mümkün olmayacağı, 
«•6 Mıyıs 1976 günü» yazıldığı ve üstelik beyaz tebe
şirle değil, öğrencilerin ifadesine göre mavü tebe
şirle yaızılldığı düşünülürse^ o kara tahtanın önünde 
öğ Çenelilerin boytooita son vermelerini, zira boykot
tan daha etkili aracın öğrenmek ve okumak olduğu
nu söyleyen ve bu konuşmayı burada sizlere yapan 
arkadaşınızın fotoğrafını 12 Mayıs tarihli Adalet Ga
zetesinde gördüğünüz zaman sliz de benim gibi şaş
mış olalbilirsliniz. 

Bu gazetenin 12 Mayıs tarihli nüshasında, kara 
tahtada yazılanları ben gazeteyi elime aldığım za
man öğre'nıdimy Balkınız neler yazıyor? «Deriiız, Yu
suf, Hüseyin'in izinde yürüyeceğiz» Ayrıca bu sa
bırların altımda, «Reimardi siimkoç» aJdlı Kürtçe bir 
yazı da van Bu yazııyı gazetede gördüğüm zaman, 
resimii çeken kişinin öğrendi ollduğunu zannediyor 
(idim. Oysa ki, o kişinin bir sivtil polis olduğunu o 
resmin Emniyet Genel Müdürlüğüne aynı gün inti
kal etml'iş olmasından öğrendim. Şimdi, siize kısaca 
Ibu noktayı neden kürsüye getirdiğimi ifade etmek 
isterim. 

Eğer milletvekillerinin peşine, örneğin benim pe
şlimle öğrenci kılığında sivil polis takılmış olmasaydı, 
ibir kara tahtadaki yazı altı günden beri orada kal
mış bulunmaSaydı, o konuşma esnasında yazılmış 
bulunsaiydı, belki bu ftoğraf veya benim peşime 

takılan sivil polis haklı çıkabilir idi; ama gazetede, 
«C. H. P. artık bölücülüğü açıkça destekliyor» yazısı 
üzerine ve bu fotoğrafın, öğrenci kılığında, Erdihan 
Süfigöl adlı bir slivİl polis tarafından çekülmesü üzeri
ne, bu sözü almış bulunuyorum. Aslımda bu kişi
min Tele - Ajans muhabiri olduğu anlaşılıyor. Tele -
Ajans nereye bağlıdır, hanigli kaynaktan finanse 
edilmektedir, kimin yönetimindedir ve öğrendiler 
aralsıma sokulan sivil polis, neden aynı zamanda mil-
letvdküleiiinin peşlerine de takılmaktadır? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen lütfen toparlayınız. 

AIİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Burada si
yasî iktidara seslemiyorum: Artık kanlı elinizi ve 
sivtil polislerinizi öğrencilerin ve miillötvekillerlinin 
peşlinden, arkasından, yakasından çelkinliz. 

C, H. P.'yi hiç kimse, yömötüeilerıiyle birlikte, bö
lücülük iddiasıyle suçlayamaz. Cumhuriyet Halk 
Partisi ve yönetüdileri hiç kimsemin, kendi Genel 
Başkanının, Büyük Atatürk'ün ve İnönü'nün izinden 
başlka hiç kimsenin izinden gitmeye niyetli değildir. 
Ne Denizin, ne Hüseyinlin ne bir başkasının izinden 
igiiitmeye ilhtiiyaç duymamaktadır, 

O izlerin insanları nereye sürüklediği artık or
taya çıkmıştır. Gumlhurliyet Halik Partisi, onun 'ku
rucusu olan Atatürk'ün izindedir. Bunu bir kez da
ha bizlerin peşline taktığınız sivtil polislerimize de ha
tırlatmanız için; Yüce Heyetinizin içlinde yer alan 
'iktidar partisine mensup arkadaşlarıma sesleniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, süremiz bM efemdim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — MİT'in gü

cü ve siyasal iktidarın gücü, ne Cumhuriyet Halk 
Partisini, ne onun üyelerini, ne de onun yöneticile
rini Atatürk'ün, izinden ayırmaya yetmeyecefctıir. 
Eğer tuzak kurmak, yahut açığa düşürmek veyahut 
iftira etmek işitiyorsanız, onu dahi bizden izin ala
rak yapmanız gerekir., Örneğin; bizden ve benden 
izin almanıza ihltiiyaç var, O zaman size, altı 
imzalı olan şu boş, kâğıdı vereceğim: Buraya para 
ıborcu yazmayınız; çünkü param yok; aima cesare
tim var, istediğimiz iftirayı yazınız ve yürürlüğe 
koyunuz. Karşınızda cesaretli. bir Cumhuriyet Halk 
Partisi yöne&isi olarak konuşuyorum ve artık sivil 
polislerin olm'aldığı bir Türkiye'nin özlemli içinde 
'bulunduğumu ifade etmek istiyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Ölçen, süreniz geçti efen
dim. Rica ediyorum bitirin efendim-

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hay hay, to
parlıyorum efendim. 
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Bu ihtiyacımı belki sizler gerçekleştiremeyeceksi
niz; ama bir gün iktidara Cumhuriyet Halk Partisi 
geldiği zaman gerçekleşecek ve o zaman sizler de bi
zim duyduğumuz özlemi duymaktan kurtulacaksınız. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçen. 

2. — Denizli Milletvekili Hüseyin Er çelik'in, halk
evlerine yapılan son saldırılar hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Erçelik, halkevlerine 
yapılan son saldırılarla ilgili olarak gündem dışı söz 
istediniz. 

Buyurun efendim. 5 dakikaya riayet etmenizi ri
ca ediyorum efendim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başka
nım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Bilindiği gibi, halkevleri Atatürk tarafından, dev
rimleri halka yaymak amacıyle kurulmuş bir dernek
tir. Örgütün bu çalışmaları, Büyük Kurucusu tara
fından «Halkevleri ile toplumda sosyal ve kültürel 
bir devrim yapılmıştır» sözleriyle ödüllendirilmiştir. 
Ancak, toplumda sosyal ve kültürel devrim yapılma
sını istemeyenler, 1950 yılında iktidar olduklarında 
halkevlerini kapatmışlardır. Böylelikle, hem Atatürk'
ten öçlerini almışlar, hem de devrimlerin halka ya
yılmasını 25 yıl geciktirmişlerdir. 

1960 sonrası halkevleri yeniden kuruldu; fakat 
1965'ten sonra gelen devrim kırıcısı iktidar dönemin
de arzu edildiği gibi gelişemedi. Buna rağmen, bu
gün yurt düzeyinde 300'ü aşkın halkevi vardır. An
cak, son zamanlarda Atatürk'çü amaçlarla çalışan 
halkevlerine saldırıların artmakta olduğunu görmek
teyiz. Yılbaşından bu yana Etlik, Karaman, Alaçam, 
Fatih, Yenidoğan, Zeytinburnu, Boğazlıyan halkevle
ri komandoların saldırısına uğramıştır. Saldırganla
rın Hükümetin himayesinde olduğunu ispatlamaya ge
rek yoktur. Çünkü, şu ana kadar yüzlerce halkevi sal
dırıya uğradığı halde, bir tekinin dahi suçlusu yaka-
lanmamıştır. Sadece bu örnek dahi, saldırganların 
Hükümet desteğinde saldırdıklarını ispatlamak için ye
terlidir. Bu saldırılara rağmen, halkevleri Atatürk'çü 
amaçlar yönünden çalışmalarını sürdürmektedir. An
cak, bu arada iktidarın emriyle, vali ve kaymakam
ların yönetiminde polislerin saldırısına uğramaktadır. 
Artvin, Borçka, Şavşat, Hopa, Rize, Ordu, Fatsa, Ün
ye, Şereflikoçhisar, Fatih, Altındağ Halkevleri araına 
bahanesiyle polislerin saldırılarına uğramıştır. Bunlar
dan Fatsa, Akşehir, Rize, Ünye, Şereflikoçhisar, Şav-
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şat, Borçka Halkevleri vali ve kaymakamlar tara
fından kapatılmıştır. Kapatılan bu halkevlerinin tama
mı mahkeme kararıyle yeniden açılmıştır. Böylelikle, 
Cephe İktidarının emrine giren idare amirlerinin suç
lulukları mahkeme kararıyle sübuta ermiştir. 

Ancak, suçlulukları mahkeme ilâmıyle sübuta eren 
bu idare amirleri hâlâ yerlerinde görev yapmaktadır
lar. Üstelik, yeni yeni suçlar işlemektedirler. Örne
ğin : Artvin Valisi, Kemalpaşa Halkodasının düzen
lediği millî oyunlar gösterisine izin vermemiştir. Art
vin, Rize, Ordu valileri halkevlerinin açacağı çeşitli 
kursları engellemişlerdir. Hatta, okuma yazma kursu
nun bile açılmasına izin vermemişlerdir; fakat aynı 
idare amirleri, Atatürk'ü Kocatepe'de gösteren rozet
lerin takılmasını yasaklayan Fatsa, Tirebolu, Ordu, 
Artvin, Borçka Lise Müdürlerine ses çıkarmamışlar
dır. 

Aynı valiler, «Üye olmayan kişiler oturuyor» di
ye, «18 yaşından küçük çocuklar halkevlerine giriyor» 
diye halkevlerini kapatmışlardır. Oysa, halkevlerine 
7 yaşındaki çocuklar dahi girebilir. Çünkü halkevleri 
bir eğitim yuvasıdır; Büyük Önder onu bu amaçla 
kurmuştur. Bir idare amirinin bunu bilmemesi olanak
sızdır. 

Dahası var : Arama yapılan halkevlerinin hiç biri 
için mahkeme kararı yoktur. Mahkeme kararı olma
dığı halde, eşkıyayı özendirecek şekilde baskınlarla 
halkevlerinde arama yapan bu polislerin hiç biri hak
kında kanunî işlem yapılmamıştır. 

Ne yapalım; kanunî Süleyman devrinden asırlar 
sonra, Kanunsuz Süleyman devrini yaşamak da bu 
ulusun alınyazısı imiş. Buna sebep olanlar utansın. 

Aslında, bizler Cephe İktidarının ve O'nun idare 
amirlerinin, devrimlerin bekçisi halkevlerine düşman-
lılkarını normal karşılamaktayız. Çünkü, Cephe İk
tidarının devrim düşmanlığı dünyaca onaylanmıştır. 
Bizler, onların yasalara karşı olan saygısızlıklarını do
ğal karşılamamaktayız. Halkın, hukuka karşı olan gü
venlerini sarsmalarını doğal karşılamamaktayız. 

Halveklerine karşı yapılan bu saldırıların elbette 
bir sebebi vardır. Şimdi biraz da onu açıklamaya ça
lışalım. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, süreniz bitiyor efen
dim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Faşizan bas
kılardan usanan halk, halkevlerinde toplanarak, Ata
türk, halk ve demokrasi düşmanlarına karşı bir güç 
meydana getirdi; böylesine ilerici kuruluşları gönül
den destekledi; ona maddî ve manevî yardımlarda 
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bulundu; çocuklarının halkevlerine gitmesini ve ora
da görev yapmasını istedi. Böylelikle halkevlerinin 
bulunduğu yerlerde ihanet ocakları, kendi deyimleriyle 
Ülkü Ocakları gelişemiyordu. Bunun üzerine koman
dolar doğru Başbuğlarına koştular, halkevleri kapatıl
madığı sürece gelişemeyeceklerini O'na anlattılar. îşe 
elkoydu, gerekli gördüğü yerlere talimatını ulaştırdı. 
Başlangıçta polislerin himayesinde cinayet mangaları 
halkevlerine saldırdılar; fakat taşradaki saldırılar ters 
sonuçlar veriyordu; halk birleşip komandolara dayak 
atıyordu. Bunürf üzerine, halkı yıldırmak için vali
siyle, kaymakamıyle, polisiyle Cephe İktidarının sal
dırısı başladı. Düzmece raporlarla bazı halkevleri 
kapatıldı. Ancak, onların kapattıklarını bağımsız 
mahkemeler açtı. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, süreniz bitti efendim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — İktidarın 
kudretli Albayına, 1960 İhtilâlinin kudretli Albayına 
bir tavsiyem var: Bizim Denizli yöresinde bir halk 
deyimi vardır; «Üç keçiyle yayla kavgası yapıyorsun» 
derler, ben de kendilerine hatırlatıyorum: Başarısız, 
beceriksiz, mecalsiz bir insanın hali, ancak üç keçiy
le yayla kavgası yapmasına benzer. İşte Türkiye'de
ki örneği budur arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, bitti süreniz efendim, 
geçti... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Hiçbir baskı, 
halkin uyanışını durdurmayacaktır. Suçlular suçlarının 
kefaretini er - geç ve mutlaka ödeyecek, devrimler de 
mutlaka ve mutlaka yaşayacatkır arkadaşlarım. 

Derin üzüntüler içerisinde tümünüze saygılarımı 
sunarım, (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erçelik. 

3. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Başkent 
Ankara'nın mahallelerinde geceleri duyulan silâh ses
leri, dinamitlenen işyerleri ve düzenlenen gece yürü
yüşleri hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Hükümet Merkezi Ankara kentinin 
mahallelerinde geceleri duyulan silah sesleri, kurşun
lanan pencereler, dinamitlenen işyerleri ve düzenlenen 
gece yürüyüşleri hakkında sayın Bolu Milletvekili 
Abdi Özkök gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. Süreye özen göstermenizi zatı-
âlinizden de rica edeceğim saym Özkök. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri;; 

Cephe Hükümeti iktidara geldiğinden bu yana, bu 
kürsüden gerek gündem dışı yapılan konuşmalar, ge
rekse verilen araştırma ya da soruşturma önergeleriy

le yurdun dört bucağında olagelen, memleketi süre
siz 'huzursuzluk içinde bırakan kanlı olaylar, yapılan 
soygunlar, suiistimaller, saldırılar, çeşitli sürgün ve 
kıyımlar, sık sık acı gerçekleriyle açık - seçik gözler 
önüne serilmiş, gereken uyarılar yapılmak istenmiş
tir. Ama gelin görün İd, bütün bu olayların, ardı 
arası kesilmesi şöyle dursun, günbegün daha da art-
tığı, dehşet ve korku verici İhale geldiği görülmekte
dir. Bundan çıkan ilk sonuç; Cephe Hükümetinin 
umursamazlığı, ya da Türk ulusunu bir uçuruma, is
tenmeyen kara günlere götürmeye azimli olduğudur. 
Artık hükümetin !bu vurdumduymazlığına Ve hu az
mine rağmen ibir milletvekiline düşen görev de, gör
düğü, duyduğu huzur bozucu olayları Ibu kürsüden 
haykırmak, hiç olmazsa ibret levhası olarak tarihî 
tutanaklara geçirtmekten ibaret kalmaktadır; şimdi 
ben de bunu yapıyorum., 

Sayın milletvekilleri, Ankara'da kaldığınız geceler 
içinde muhakkak sizler de görüyor ve işitiyorsunuz-
dur. Eğer, artık duygularınız körelmemişse, kanıksa-
mamışsanız, ya da bir art görüş ve düşünceye sahip 
değilseniz veyalhut da şimdilik şehrin en güvenlikli, 
lüks semti Çankaya ve civarında oturmuyorsanız, 
kentin tüm halkı 'gibi sizler de sık sık geceleri uyku
dan uyandırılıyor, 'huzursuz oluyor, hatta dehşet du-
yuyorsunuzdur. Ankara şehrinin hemen hemen her 
semtinde; Abidinpaşa'da, Keçiören'de, Cebeci'nin her 
yerinde, Kurtuluş'ta, Tuzluçayır, Saimekadm, İncesu 
ve Yenimahalle'lerinde gün geçmiyor ki geceyarıla-
rından sonra silâhlar, hem de tabanca değil, Hormon
lar patlamasın; yer yer evlerin pencereleri kurşunlan
masın; dükkânlar, kahvehaneler, çeşitli işyerleri dina
mitlenmesin ve gruplar halinde caddelerde, meydan
larda, canavarlar gibi uluma sesleri ve çeşitli slogan 
bağırtıları ile âdeta kana susamışlığın hırsı içinde 
gezilip dolaşılmasın. 

Polise, savcılığa, doiayıst ile Hükümete bildiril
miş bir kaç olayı Örnek olarak vermek isterim : 6 Ma
yıs gecesi saat 23.00 sularında Keçiören Fatih Cad
desinde, 13/7 numarada oturan bir arkadaşımın dai
resi kurşunlanıyor. Gittiğimde camların delindiğini, 
kurşunlardan birinin içeride kapı pervazına gömü
lü kaldığını ve orada çalışan oğlunun tesadüfen kur
tulduğunu görüyorum. 

Mart ayı sonlarında Abidinpaşa Saraycık Sokak 
13/12 numarada oturan diğer bir tanıdığımın camla
rının kurşunlandığını, içerideki hanımların yanından 
geçen kurşunların tavandaki deliklerinin hâlâ durdu
ğunu gördüm. 
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10 gün önce yine Abidinpaşa'da geceyarısı bir, 
iki el değil, ardarda süreli patlayan silâh seslerinin 
bütün mahalleyi yerinden oynattığına ve fa'kat hiç
bir polisin, ya da bekçinin görünüp, neyin nesidir, ne 
var, ne oluyor idiye aramadığına şahit oldum. 

'Bir. ay önceleri Keçiören Tepebaşı'nda Kapni Pas
tanesi sabaha karşı dinamitlenmiş ve binlerce liralık 
zarar olmuştur. 

10 Mayıs gecesi Keçiören Fatih Caddesi üzerinde 
50 kişilik bir grupun saat 22.00 sularında «Başbuğ 
Turkeş», «Millî Hükümet», «Kahrolsun Allahsızlar» 
gibi sloganlarla ve de uluyarak yürüyüş. yapıp halkı 
huzursuz ettiklerini ve hiçbir görevlinin ne oluyor 
diye müdahale edemediğini görerek, karakola telefon 
ettim. 

Cebeci'de lokantacıların, esnafın, 500 liradan az 
olmamak üzere haraca bağlandığını, .«Kazancım an
cak 5 çocuğumu geçindirebiliyor» diyerek haracı ver
meyen ıbir lokantacının, lokantasının gece dinamit
lendiğini, bundan sonra bu kişinin polise haber ver
mek şöyle dursun, yine yaparlar, bu kez canımdan 
olurum korkusu ile keşke verseydim diye yakardığı-
nı gördüm. 

Keçiören Polis Karakoluna yakın Ülkü Derneği 
binasının önündeki alanda, bir sürü gencin dinamit 
ateşleme talimleri yaptıkları, patlama sürelerini ölçtük
leri orada oturanlarca sık görülen bir olay haline gel
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, lütfen toparlayın efen
dim. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Sivil giysili polis
lerin, resmî plakalı arabalarla gençleri ardından ko
valayıp, kurşunladıkları görülüyor. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlar Ankara'nın her 
semtinde oluyor. Koca kent huzursuzdur, korku ve 
dehşet içindedir. Belirgin bazı semtlerde hiç uyuna-
maz ve dolayısıyle oturulamaz hale gelmiştir. Bunlar, 
düpedüz şiddet ve zulümle halkı korkutma, sindirme 

B) TEZKERELER 

1. — Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç a Ulaştırma Baka
nı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/641) 

ve boyun eğdirme girişimleridir. Bunlar kentlerde ya
pılan iç savaş provalarıdır. Polise, savcılıklara hatta 
Başbakana, yardımcılarına, bakanlara, yani Hüküme
te yapılan başvurmalar sonuç vermemektedir. Derdin 
çözümü Marko Paşaya düşmektedir. Bütün bunları 
kimler yapıyor? Bu soruya herkesçe verilen cevap : 
Komandolar, bir zamanların İtalya'sındaki kara göm
lekliler. Bunları kollayan, prova senaryolarının sah
neye konulmasını düzenleyen kişinin de, Millî İstih
barat Teşkilâtının yöneticisi durumundaki Başbakan 
Yardımcısının olduğu da bütün milletçe bilinmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz hitti,; 

ABDİ ÖZKÖK {Devamla) — Sanırım tek bil
meyen sadece MC Hükümetidir. 

Sayın milletvekilleri, tarih, huzursuzluklara daima 
kötü idarelerin sebep olduğunu yazar. Devletin amacı 
insanları korkutup sindirerek, baskı altında inzibatı 
sağlamak değil, onları güvence ve özgürlük içinde ida
re etmektir; ama idare edenler vehim ve kötü amaç 
içinde olurlarsa işte bu onları zulme, şiddete götürür. 
İdare edenlerin vurdumduymazlığı, keyfîliği, iyi uygu
lanmayan kanunlar, tarafgirlik, çıkmaza giren hak
lar, her çeşit suiistimaller, inanç ve güvenceyi artık 
temelli sarsmıştır. Toplum bile bile anarşiye sürüklen
miş, sürüklenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, süreniz geçti efendim, 
rica ediyorum bitirin. 

ABDİ ÖZKÖK '(Devamla) — Bitirdim efendim. 

Bu durumda, artık Hükümet çekilmelidir. Yüce 
Meclis olarak bu Hükümete git demenin son dakika
larını da kaçırmamalıyız. Hep beraber uyanmalı, bir 
kötü akiıbeti beklememeliyiz, 

Sözlerimi bitirirken, özellikle Cephe Hükümetini 
oluşturan iktidarın sayın milletvekillerine söylüyo
rum : Mukadderatlarını, liderlerinin hata ve sevapla
rına terkedenlere tarih hiç acımamıştır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök. 

VE ÖNERGELER 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bazı sunuş

larımız var, ayrı ayrı okutacağım. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum: 
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'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı Selâlhattin Kılıç'ın dönüşüne kadar; 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Ba
kanı Nahit 'Menteşe'nin vekillik etmesinin, Başibaka-
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

(BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/640) 

iBAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum : 
Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet 'Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin, 'Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
muştur. 

Genel Kurulun bilgilerine sunul-

3. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a , Çalışma Bakanı 
Ahmet Tevfik Paksu'nun \ekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/639) 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Son Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgisine sunulmuş
tur. 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 65 yaşını doldurmuş kimsesiz Türk vatan
daşlarına aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı
nın, 48 saat beklemeden gündeme alınması ve önce
likle görüşülmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi var, 
okutup işlem yapacağım efendim. 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 75 

25 . 5 . 1976 tarihli Gelen Kâğıtlarda yer alan 

348 S. Sayılı, 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz 

ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması 

hakkında kanun tasarısının, 48 saat beklemeden gün
deme alınması ve öncelikle görüşülmesi önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grupu Görevlisi A.P. Grupu Başkanvekili 
Mehmet Emekli Oğuz Aygün 
M. S. P. Grupu D. P. Grupu 

Başkanvekili Başkanvekili 
Şevket Kazan Mehmet Altınsoy 

C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini Yüce Heye
tin onayına sunuyorum. Kabuledenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

L — Romanya Sosyalist Cumhuriyetini ziyaret 
edecek olan Türk Parlamento Delegasyonuna katıla
cak üyelere dair siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adaylara dair liste. 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi' vardır, oku
tuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Millet 

Meclisi Başkanının, Millet Meclisi Başkanı riyasetin
deki bir Türk Parlamento Delegasyonunun Roman
ya'yı ziyaret etme maksadıyle, vaki davetlerine Hazi
ran 1976 ayının ilk haftasında gidilmek üzere icabet 
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olunmasının muvafık ©örüldüğü yolundaki Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 20 . 4 . 1976 tarihli 91 nci 
Birleşimindeki tasvibe uygun olarak; siyasî parti 
gruplarında: 

Sayın Niyazi Onal (C. H. P. Eskişehir Milletvekili) 
Sayın Cevat Yalçın (A. P. Rize Milletvekili) 
Sayın Kemal Şensoy (A. P. Ordu Milletvekili) 
Sayın Ahmet Arııkan (M. S. P. Sivas Milletvekili) 
Sayın Muslih Görentaş (C. G. P. Van Milletvekili) 
Sayın Vedat Ömsal (D. P. Sakarya Milletvekilli) 

asıl, 

4.' — Kıyı ve Karasularımızın korunması ve gü
venliğinin sağlanması görevinin Türk Silâhlı Kuvvet
lerine devrine ilişkin kanun tasarısının geri verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/122, 3/642) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 76 ncı maddesine 
göre, Başbakanlığın bir geri alma istemi vardır, oku
tuyorum efendim. . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 4 . 1974 tarihli ve 71-1655-2482 sayılı 

yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Bakanlığınıza sunulan 

«Kıyı ve Karasularımızın Korunması ve Güvenliği
nin Sağlanması Görevinin Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
Devrine İlişkin Kanun tasarısı» nra, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesi uyarınca geri gönderilmesine müsaadelerini 
saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — İstenilen tasarı Başbakanlığa veril-
miştür. Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Bina 
Kiraları hakkında kanun teklifi» nin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/496, 
4/156) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümü
zün 38 nci maddesi uyarınca iki adet gündeme alın
ma istemi vardır, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Bina kiralan hakkında Kanun teklifim» (2/496) 

19 . 1 .1976 gününde Adalet Komisyonuna gönde
rilmiştir. Aradan 4 ay geçmiş olmasına rağmen Ada
let Komisyonu teklifimi henüz incelememiştir. 

Sayın Muzaffer Erdem (A. P. Bilecik Milletvekili) 
Sayın Mete Tan (A. P. Afyon Karabisar Milletve

kili) .yedek aday gösterilmişlerdir. 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 1 nci maddesi uyarınca Yüce 
Meclisin bilgisine sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

Bu nedenle İçtüzüğün. 38 nci maddesi gereğince 
45 gün içinde sonuçlandırılmayan teklifimin doğru
dan Meclis gündemine alınmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
BAŞKAN — Öneriyi Yüce Heyetin onayına su

nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir, 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «PTT 
dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına ve kondoktör, ha
reket memuru, gardöfren, makasçı, manevr'acı gibi 
bazı Devlet Demiryolları mensuplarına fiilî hizmet 
zammı verilmesi için 5434 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesine fıkralar eklenmesi hakkında kanun tek-
lifhnin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/18, 4/155) 

BAŞKAN — İkinci gündeme alınma istemini 
okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
PTT dağıtıcılarına ve hatbakıcılarına ve kondok

tör, hareket memuru, gardöfren, makasçı, manev-
racı gibi bazı Devlet Demiryolları mensuplarına fiilî 
hizmet zammı verilmesi için 5434 sayılı Kanunun 32 
nci maddesine fıkralar eklenmesi hakkındaki yasa 
önerim 9 . 1 . 1974 günde Meclise sunulmuş ve ha
len Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonunda bu
lunmaktadır. İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 45 
gün içinde sonuçlandırılmayan yasa önerimin doğru
dan Meclis gündemine alınmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Üütker 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 

sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 13 
arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun sorun
larını tespit ederek çözüm imkânlarının aranması 
konusunda. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

BAŞKAN — Bir Genel Görüşme önergesi var
dır, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türklerin Anadolu'ya ayak bastığı günden baş-
lıyarak, 600 yıllık Osmanlı Yönetiminin egemen ol
duğu dönemde dahil bugüne dek, köyde sadece jan
darma ve tahsildardan başka devletin hiç bir olana
ğını yanında görmemiş olan Doğu Anadolunun dağ
lık ve kırsal yörelerinde yaşıyan Türk köylüsü, bu 
günde hâlâ kendi yazgısıyle başbaşa bulunmaktadır. 

Sık sık sözü edilen yıllık kalkınma hızlarının ula
şamadığı bu dağlık - kırsal Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu köylüsünün, bu kalkınmadan etkilenmesi 
kuşkusuz olanaksızdır. 

Çağın dünyası hızla kalkınırken, ülke kalkınma
sından bile nasibini alamı yan bu yöre halkı, tioğa-
nın zor koşulları ve yüksek doğum oranı nedeniyle, 
kalkınması bir yana, tam tersine daha da fakirleş
mekte ve büyük Türkiye'den söz edenlere karşın, ge
rileme hızı günden güne artarak devam etmektedir. 

Batı Anadoluya göç etme nedeni olan bu yok
sullaşma sürecinin önü alınmadığı, bu yöreler için 
kalkınma hızı kavramının bir anlam taşımadığı ve 
iktidarların bu yörelere bakış açısı değişmediği süre
ce, bu yörelerde yaşıyan Türk köylüsünün açlık so
runu çözümlenmedikçe, batı Anadolu'ya göç etme 
zorunluğu devam edecektir. 

21 nci Asrm eşiğine gelindiği bir çağda MC ikti
darının kalkınan büyük Türkiye iddiaları ya-. 
nında aç, susuz, yolsuz, okulsuz, ebesiz ve 
günümüzün tüm yaşam koşullarından uzak ve 
habersiz bir biçimde yaşıyan Doğu Türk köylü
sünün sorunlarına eğilmenin kaçınılmaz bir durum 
aldığını, başta yüce Meclis olmak üzere tüm Türk 
ulusunun bilmesinde yarar vardır. Hayvancılıkla ge
çinen ve ülkemizin et gereksimini karşılıyan Türk 
köylüsünün, sırtında saman taşıyarak hayvanlarını 
yaşatma çabasına ve erozyon nedeniyle yayla ot
laklarının yıldan yıla artan bir hızla azalmasına ilgi
siz kalındığı sürece, Doğu köylüsünün yüzü gülme
yecektir. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Hayâli fabrika temelleri atan ve büyük Türkiye 
oluşturduklarını söyliyen MC iktidarı liderlerinin Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'nun dağlık: kırsal yöre
lerinde yaşıyan Türk köylüsünün dayanılmaz çileli 
yaşamından habersiz olduklarını, günümüzde, bu 
köylülerin yaşam koşulları kanıtlamaktadır. 

Erzincan'da Keşişdağları, Tunceli'de Munzur 
Dağlan ve Ağrı'da Ağrı dağları üzerindeki köylerde 
doğa ile yaşam kavgası veren insanların, kendileri ve 
hayvanları için gerekli olup uzakta bulunan suyu, 
kışın tipi nedeniyle günlerce getiremedikleri ve ço
ğu kez karları eriterek içtikleri, aylarca tüm dünya 
ile ilişkilerinin kesildiğini iktidar sorumlularının bil
medikleri de bir gerçektir. 

Anayasamızda; kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmezliği ve millî birlik ruhu içinde Türk halkı
nı yüceltmeyi amaçlıyan milliyetçilik kavramı somut 
bir biçimde ifade edilmesine karşın, MC iktidarı bu
nu, «Benden olanlar milliyetçidir» şeklinde soyut bir 
kavram şekline dönüştürmüş ve Türk halkını bu açı
dan değerlendirerek, hizmetlerini de bu görüşle gö
türmektedir. 

650 oturma birimi bulunan Erzincan'da 1976 
programına konulan yeni yol yapımının sadece 153 
Km. olması, söylediklerimizin doğruluğunu kanıtla
mağa yeterlidir. 

Bu çalışma düzeni böyle devam ettikçe ve bu yön
tem değişmedikçe, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
köylüsünün kalkınması da olanaksızdır. Küçük bir 
azınlığı 20 nci asrın gereklerine uygun bir yaşam dü
zeyine çıkarmağa çalışırken, Doğu köylüsünün yok
luklar, acılıklar ve sağlıksız geleneklerin esiri ola
rak yaşamasına göz yuman ve milliyetçiliğin Anaya
sadaki anlamına ters düşen iktidar, gerçek milliyetçi 
olamaz. 

İş mevsiminin kısa geçtiği Doğuda buldozer, eks
kavatör, greyder ve kamyon 3 vardiya, 24 saat dur
madan çalışmadıkça okul, ulaşım, haberleşme, sula
ma, elektrik, sağlık ve erozyon sorunları kısa sürede -
çözüme ulaşamıyacak ve Doğu insanının çilesi de bit
meyecek ve yoksullaşma sürecinde böyle devam ede
cektir. 

Yukarıda belirtilen ve asırlardan beri süre gelen 
Doğu - Güneydoğu Anadolu sorunlarının bir çö
züme ulaşabilme olanağının yaratılabileceği kanisiy
le, Anayasamızın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğü-
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nün 100 ncü maddesi gereğince Genel Görüşme açıl
masını talep ediyorum. 

Saygılarımla. 18 . 5 . 1976 

Erzincan Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Nurettin Karsu Haşim Benli 

Kars Milletvekili Tokat Milletvekili 
Hasan Yıldırım Ali Kurt 

Tunceli Milletvekili Adana Milletvekili 
Süleyman Yıldırım Osman Çıtınk 

Tokat Milletvekili 
Cevat Atılgan 

İzmir Milletvekili 
Mahmut Türkmenoğlu 

Amasya Milletvekili 
Hasan Bütüner 

Artvin Milletvekili 
Turgut Altunkaya 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

İzmir Milletvekili 
Coşkun Karagözoğlu 
Bilecik Milletvekili 

Mehmet Ergül 
Van Milletvekili 

İhsan Bedirhanoğlu 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Demekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan 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) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimiz 
uyarınca kanun tasan ve tekliflerinin görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Birinci sırada, geçen birleşimde görüşmeleri ta
mamlanamayan, 181 sıra sayılı 22 . 11 . 1972 tarih 
ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasına ibir hüküm eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yelden de
vam ©diyoruz. 

İlgili komisyon?... Yok. Hükümet?... Mevcut. Ko
misyon olmadığı için görüşmeleri gelecek birleşimlere 
erteliyorum efendim. 

2. — 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) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Kütah
ya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy'un, 29 . 7 . 1970 
günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli (II) 
numaralı ta'btoda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporunun görüşülm'esine 
geçiyoruz. 

Teklif halen komisyonda bulunmaktadır, Başkan
lığımıza ulaşmadığı için bu konunun görüşmelerini 
de erteliyorum efendim. 

3. •— Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka

nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilin, gündmimizin 
3 ncü sırasında yer alan, 293 sıra sayılı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi eski üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 
1974 tarih ve 1824 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanın
ca 'bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezke
resi ve Anayasa Komisyonu raporunun görüşmelerine 
'başlıyoruz. 

Bu konuyu temsil eden komisyon burada mı 
efendim?... Yok. Hükümet?... Yok. 

Bu konunun görüşülmesi de gelecek 'birleşimlere 
ertelenmiştir. 

4. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı : 
175 ve 175'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — 4 ncü sırada; Balıkesir Miletvekili 
Cihat Bilgehan ve 5 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün 
ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi, 'bazı maddelerine fıkralar ve Ka
nuna geçici ibir madde eklenmesi hakkındaki 1238 sa
yılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
runun görüşülmesine geçiyoruz. 

Adalet Komisyonunu temsiien yetkili arkadaşımız 
var mı?... 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, bendeniz 
komisyon sözcüsü olarak temsil edeceğim. 

(1) 175 ve 175'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Sözcülüğünü temsil ediyorsunuz. 
Hükümet?... Evet. Yetki belgesi gelmiştir. Hükümet 
temsilcisi de burada, görüşmeye başlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmelerine başladığımız 
konuya ılişklin rapor daha önce sayın üyelere dağı
tılmıştı, ancalk aradan süre geçtiği ve ayrıca rapor 
kısa olduğu üçin, hatırlatmak üzere raporu okutuyo
rum efendim. 

(Adalet Komisyonu raporları okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümünün görüşmelerine 

başlıyoruz efendim. 
Tümü üzerimde söz isteyen sayın üye var mı efen

dim?.., Söz iîstdyen olmadığına göre, teklifin madde
lerine geçilmesi hususunda onayınızı alacağım. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim: 

26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla değiştirilen 
19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

Madde 1. — 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı 
Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
geçici 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) 31 . 12 . 1975 tarihine kadar hukuk fakülte
lerinden mezun olanlar mezuniyet tarihînden itibaren 
3 yıl içinde. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeye ilişkin bir önerge var, okutuyorum 

efendim: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla değiş
tirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun geçici 7 nci, maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin 1 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 1. — 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı 
Kanunla aeğiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun geçici 7 no'i maddesinin 1 nci 
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(b) 31 . 12 . 1976 tarihine kadar Hukuk Fakülte
lerinden mezun olanlar mezuniyet tarihinden itiba
ren 3 yıl içinde. 

ÎVfariiısa Eskişehir 
Hilmi Okçu Orhan Oğuz 

Aydın Ordu 
Kemal Ziya Öztürk Ata Bodur 

Ordu 
Mustafa Kemal Gönül 

BAŞKAN — Sayın komisyon? Katılmadığınızı 
ifade veya iadeyi istemek hakkınız var, biliyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TALÂT 
OĞUZ ^Mardin) — Efendim, önergeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyoruz. 
Komisyon önergeye katılmadığını ifade etmiştir. 

Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 

Efendim anlaşılmamıştır, bir daha oylayacağım. 
Önergeyi kaibul edenler lütfen 'işaret buyursunlar 
efendim... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Değişik biçimi ile maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi onayınıza sunyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Tümünü onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul emteyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak-
kında kanun tasarısı ile İsparta Milletvekili Süleyman 
D emir el ve 7 arkadaşının, C. Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özerin, Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan ve 13 arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır Üye
si Sebahattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konudaki 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/398, 2/11, 
2/17, 2/539, 2/583) (S. Sayısı : 348) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz önce ka
bul buyurduğunuz Danışma Kurulu önerisi uyarınca; 
65 yaşım doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk 
vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ile I&parta Milletvekilli Süleyman Demirel ve 7 

(1) 348 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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arak'daşının, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
13 arkadaşının, C, Senatosu Diyarbakır Üyesi Sa
bahattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konudaki tek
lifleri ve Plan Komisyonu raporunun görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Bu konuya iişkin Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Burada Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Pdki efendim. 
Hükümet? ,. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurtım) — Burada ©fendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon buradalar. 
Teklife ilişkin komisyon raporunun okunup okun

maması hususunda onayınızı alacağım. Raporun 
okunmiasoı kabul edenler... Okunmamasını kabul 
edenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde gruplar adına, Sayın En
ver Afcova Adalet Partisi Grupu adına; şahısları adı
na Sayın Ahmet Şener ve Sayın Hasan Celâlettin 
Ezman söz istemişlerdir. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Abbas, zatıâliniz grup adına 

mı istiyorsunuz? 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Şahsınız atfına. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Akova, buyu

run efendim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Grup adına konuş

muyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efend!im« Grup adına» şeklinde bi

ze intihal etmiş dileğinizle... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Gruplar arasında 

anlaşma yaptık, gruplar adına konuşma yapmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, konuşmuyorsunuz, yani fera
gat ettiniz. 

Şahıslan adına Sayın Ahmet Şener. 
Zatıâliniz şahsınız adına mı efendim?... 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, ben 

şahsım adına 1 nci sırayı aldım. 
BAŞKAN —• Sırayı ben Divan arkadaşlarımdan 

alıyorum, biliyorsunuz, soruyorum; 1 nci sırada ise
niz özür dileyeceğim, Sayın Şener'den sonra size söz 
vereceğim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 
Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaM 
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kanun fasarısîyley diğer teliflerin bugün burada ive
dilikle görüşülmesine Danışma Kurulumuz karar ver
miş bulunmaktadır. 

Yalnız sayın Başkan, bu konuya, görüşülmekte 
olan bu konuya, girmeden önce sayın Komisyona! 
bir hususu hatırlatmak isterim: Plan ve Bütçe Ko
misyonu en son Komisyon olmak itibariyle, bir usu-' 
lî hataya düştüğüne kaniyim. Onu arz ettikten sonra 
esasını konuşacağım. 

Necmettin Erbakan ve 13 arkadaşının yapmış ol
duğu teklif ille Hükümet tasarısı ve diğer teklifler 
arasında büyük fark vardır. Birisinde tevhit edilerek 
görüşülmesi mümkün değildir, sayın Necmettin Er-
bâkan'ın bir teşkilât kanunu mahiyetinde bulunan 
ve «6760 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Va
zife ve Teşkilâtı Hakkındaki Kanun 2 nci maddesi' 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» deniyor ve ondan 
sonra maddenin 2 nci bendinde «Teftiş Kurulunun 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Abide ve Yapı İşleri 
Başkanlığı, Hayır İşleri ve Sosyal Yardım Hizmetle
ri» vesaire şeklinde olup, ayrıyeten diğer maddeleri
ne çocukları da koymuştur. 

Onun için, Komisyon «Bu kanunu aman beraber 
alalım, tevhit edelim ve görüşelim.» demiştir. Bu sayın 
Necmettin Erba'kan'ın kanun teklifinin mâhiyeti, esa
sı ayrı, arzusu ayrı, finansman durumu daha çok ay
rı; Vakıflara bağlıyor; ama bu taraftan tutuyoruz, 
Hükümet tasarısındaki 65 yaşını doldurmuş bulunan 
güçsüz, kimsesiz vatandaşlara aylık bağlanması ko
nusu... Tevhit edilmesi imkânı olmadığı kanısında
yım, bu hususları, sayın Başkan, Kanunlar Müdür
lüğünün bilhassa dikkat etmesinde zaruret olduğunu 
zabıtlara geçmesi bakımından söylemiş bulunuyorum; 
ve kanunun esasına geçiyorum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım1, bu ka
nunun çıkarılmasına şahsen taraftarım. Anayasanın 
41 - 48 ve 53 ncü maddeleri esas olarak bunu alır 
ve der ki Anayasanın 41 nci Maddesinin 2 nci fık
rası: «İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demok
ratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, millî ta
sarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının ge-
rekterdiği önceliklere yönelmek ve kalkınma planla
rını yapmak Devletin ödevidir.» Bunun 1 nci fıkra
sında da yine: «İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam 
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış...» düzeyinde onları Türkiye 
Devletinin ve bu Devletin hükümetleri yaşatmaya 
mecburdur. 
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48 nci maddesi: «Herkes, sosyal güvenlik hakkı
na sahiptir.» 

Bu güçsüz, kimsesiz, fakir ve hiç bir geçim! kay
nağı bulunmayan kişilerin elbette sosyal güvenliğe 
sahip olmaları zorunluğu vardır. 

Anayasanın 53 ncü maddesinde de; «Devlet, bu 
bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal amaçlara ulaş
ma ödevlerini, ancak iktisadî gelişme ile malî kay
naklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir» denil
mektedir. 

Fek tabiî ki Devlet, Hükümet, 'bu yukarıda say
dığımız Anayasa maddelerinde belirtilen vecibeleri 
yerine getirmek için, malî gücünü de dikkate alarak 
kanun çıkarmaya mecburdur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda getirilmiş 
olan bu kanun fakir, kimsesiz ve güçsüz vatandaş
lara, Devletimizin malî imkânlarına göre verebile
ceği imkânları birçok faktörlerle bağlamış bulunmak
tadır. 

Sayın Başkan, bu konu önemli bir konu ol
makla beraber, tatbikatta çok önemli hususları da 
ortaya çıkaracağına kaniyim. 

Hatırlarsınız, 1C|05 sayılı bir madalya Kanunu 
yapmıştık. O kanun burada görüşülürken zamanın 
sayın Maliye Bakanına sormuştum; «Rey verebil
mem için bunun malî gücü nedir, maaş bağlamaya 
mecbur olduğumuz kişilerin adedi nedir?» demiştim. 
Çok iyi hatırlıyorum'-, «13-15 bin kişi kadar olabi
lir»! demişlerdi. Ben de o kanuna müspet oy ver
miştim. Ancak o. 1035 sayılı Yasanın getirdiği hü
kümlere göre 15 hin kişiye maaş bağlanması müm
kün iken, madalya maaşı bağlanması için 130 - 150 
bin kişi müracaat etti, birçok hadiseler oldu ve 
verdiğimiz maaşlarla da onları tatmin edemedik. 

Şimdiki geçim sıkıntıları, hayat pahalılığı ve. ar
tan fiyatlarda en zengin, en yüksek düzeyde maaş 
alanla bu fakirlerin gittiği fırın aynıdır, gittiği ka
sap, gittiği manav ve bakkal aynıdır. O halde, sa
tın alma gücüne sahip olmayan bu fakirleri, hiç ol
mazsa mutlaka bir satın alma gücüne sahip kılmak, 
yaşantılarına bir imkân tanımak için bu kanun 
önemli bir kanundur. Bu kanuna müspet oy vermek 
zorundayız; şahsen ben bu kanuna müspet oy vere
ceğim. Bu, sosyal adaleti temin eden güzel bir ka
nundur. 

Ancak bazı hususları belirtmek istiyorum : 
Kanunda zikredilen 65 yaşı tespit etmek elbette 

mümkündür; nüfus kütüğünden bunu tespit etmek 

— $65 
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mümkündür. Fakat, güçsüz, fakir, kimsesiz ve ba
kıma muhtaç olan kimselerin tespitinde hangi fak
törler kullanılacaktır? Bu hususların tespiti için, bu 
hususlar memleketimizde henüz standart hale getiril
memiştir. Güçsüzler, hangi faktörlere göre güçsüz 
sayılacaklardır? Fakir kişilerin fakirliğini kimler tes-< 
pıt edecektir? Maddeler geldiğinde bunlar üzerinde 
konuşacağız. 

Bugün birçoklarımızın «muhtaçtır» dediklerimiz, 
birçok şeylerde yapıldığı gibi, «muhtaçtır» diye bir 
vesika alıyorlar; fakat bunlar hiç de muhtaç olma
yabiliyor. Onun için bu konuları standart hale gefci* 
rilmeyen Türkiye'de bu kanunun tatbikatı güç ola
caktır. Güç olmasına rağmen mutlaka çıkarılmasın-' 
da da zaruret görüyorum. 

Anayasanın 41, 48 ve 53ı ncü maddelerinde der
piş ettiği hususları, yani Anayasanın emirlerini Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yerine getirmeye mec
burdur. 

Şimdi, bu konunun üzerinde çok durmuş olduğu
nu tahmin ettiğim sayın Komisyondan ve Hükü
metten hu konuyu istirham ediyorum. Yani, bizim, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkartmak istediği
miz bu kanun, iyi bir kanun; ancak güçsüzleri, kim
sesizleri, fakirleri hangi şartlarla, nasıl tespit edecek? 
Bunu tespit ederken, Hükümet bu konuda «yönet
meliklerle tespit edilecek» demiyor; görmedim. Ol
madığına göre, kimlerin tespit edileceğini, belirtmek 
gcrvıkir. Korkarım ki, - yine zabıtlara geçmesi için 
söylüyorum, bunda darılmak yok, her parti için söy« 
lüyorum - korkarım ki yarın öbür gün, «hu bizden 
olduğu için güçsüzdür, fakirdir, buna maaş bağlaya
lım; bu sizden olduğu için maaş bağlamayalım» şek
line girmesin. 

Sayın arkadaşlarım', hiç tedirgin olmayın; ben bi
liyorum, burada ne kanunlar çıkardık da bunun al-1 

tından sonra birçok mesele çıktı ve hepimize, sana 
da geldi bana da. Böyledir, Türkiye'de bunlar varit 
olmaktadır. Bu kürsüden her şeyi söyleyelim, zabıt-* 
lara geçsin, yarın öbür gün bunları ortaya koyduğu
muz zaman şahidimiz zabıt olsun. Mesele bu. Yok
sa, «yapılacaktır»' demeye dilim varmıyor; «olacak
tır» da demeye dilim varmıyor ama, böyle ihtimal
lerin dikkate alınması için maddelere esaslar koyma
lıyız. Yarın öıbür gün ı«fakir»'i tarif ederken bu 
memlekette kimsesizi, güçsüzü tarif ediyorsunuz,, 
ekonomik yönden güçsüz diyeceksiniz, bedenen güç-* 
süz diyeceksiniz, doktorlara göndereceksiniz, rapor 
aldıracaksınız ve hatta size Ve bendenize de gelecek 
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ve o arkadaşımız bana bir rapor al demeye kadar 
gelecek ve o zaman belki de biz de yardımcı ol
maya ıbaşlıyacağrz. 

Olmaz arkadaşlarım; bu, sosyal adaleti temin 
edecek bir kanundur, <bu kanunun üzeninde çok iyi 
durulmasında zaruret olduğuna işaret etmek istiyo
rum. Getiren arkadaşlara teşekkür ediyorum, çün
kü lüzumlu idi. Anayasanın bu hükümlerini yerine 
getirdiğinden lüzumlu idi ve onun için diyorum ki, 
'bu kanunun tümü üzerinde konuşmalar yapılırken, 
maddeler üzerinde de yapılması gereken değişiklikle
ri, varsa sayın Hükümet ve Plan Komisyonu Baş
kanı veya Sözcüsü bu konuda bize 'bilgi verirse, bu 
konuda daha faydalı olabileceğiniz (kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Şener. 
Sayın Şener* bir hususta Başkanlığa yönelttiği-' 

niz eleştiriye izin verirseniz cevap vermek istiyorum, 
İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi Komisyonların, 

yetkilerini belirtiyor ve kendilerine tevdi edilen tasan 
ve teklifleri birleştirme yetkisini - ilgi gördükleri 
takdirde - tamamen komisyon veriyor, Başkanlığın 
tabiî bu konuda herhangi bir yetkisi olmadığını tak
dir edersiniz sanıyorum. Teşekkür ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
tevali etsin diye söylüyorum, her komisyon arzu et
tiği hususu... 

BAŞKAN — Tabiî komisyonlar için bir uyarı 
sayılabilir. Teşekkür ederim efendim. 

'Sayın Akova, size de bir hususu hatırlatmak 
için izin alacağım. Sıranın zatıâlinizde olduğunu ifa
de buyurdunuz. Siz Adalet Partisi sayın Grupu adı
na söz istemişsiniz, ilk isteğiniz böyle. Bize şahsı
nız adına biîâhara söz isteğiniz intikal etti. Grupların 
'da, şahısların da sırasını 'bize söz istem zamanı ge
liş sırası tayin ediyor. 

Zatıâliniz şiimdi 4 ncü sırada, şahsı adına söz 
kaydettirdiniz. Size 4 ncü sırada söz vereceğimi 
efendim. 

ENVER AfKOVA (Sivas) — Sayın Başkan itiraz 
ediyorum. Yanlış ifade buyuruyorsunuz, tik sözü 
alan şahsın adına benim. Grupum adına gönderi
len önerge, yarım saat sonradır. 

BAŞKAN — Evet, yani önce şahsınız adına söz 
istediniz, öyle mii efendim? 

ENVER AKOVA (Sivas) — ikinci efendim, 
ikinci. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı söz istediniz, ilk 
söz istemeniz bu mu efendim? 

ENVER AKOVA (Sivas) — tik sözü ben aldım. 
BAŞKAN — Mesele yok efendim. 
C. G. P. Grupu adına sayın Tosyalı söz istedi

ler. Size daha sonra söz vereceğim sayın Akova 
C. G, P. GRUPU ADINA HASAN DOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

50 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, milletimizin 
sosyal adalet ve sosyal güvenlik konularında mazhar 
olduğu en mühim kanunlardan bir tanesi de, Hü
kümetimizin Yüce Meclisimize sevk ettiği bu ka
nundur. 

Milletimizin yaşlı ve güçsüz kesimini, dünya dev
letleri içerisinde eşine hiç rastlanmayan bir atıfetle 
düşünmüş olan Hükümetimizi, bu tasarıyı sevk etmiş 
olmasından dolayı hararetle tebrik ederim. 

Bütün dünyanın sosyal güvenlik kanunlarını tet
kik etçiğimiz zaman görüyoruz ki, bu kanunla mille
timizin 65 yaşını doldurmuş olan güçsüz, çalışma 
imkânı olmayan, geliri olmayan, bakımsız kimseleri 
bizim Türkiye'miz kadar, bizim Meclisimiz kadar, 
bizim Hükümetimiz kadar ele almış ikinci bir mille
te, ikinci bir devlete, ikinci bir parlamentoya rast
lanmayacaktır, rastlanmamaktadır. İnşallah Yüce 
Meclisimiz 'bu kanunu, Hükümetin sevk ettiği tasarı
da olduğu gibi kabul ederse, dünya üzerinde en 
mutlu, en ileni bir sosyal güvenlik kanununu mille
timizin faydasına arz etmiş olacağız. 

•Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'miz kalkınmakta
dır, milletimiz kalkınmaktadır; fakat böyle olmakla 
beraber 65 yaşından yukarı olan kimseler Balkan 
Harbinden, Birinci Dünya Harbinden ve bu vatanı 
bize vatan edinmek için kan ve can dökmüş olan 
gazilerden geride kalmış olan kimselerdir. Bize va
tan bağışlayan, vatan kazandıran bu yaşlılara ve 
bunların İçerisinde bulunan fakir ve kimsesizlere, 
bu kanunu bu şekilde kabul ederek, Hükümetimi
zin ve Meclisimizin en büyük atıfeti olacaktır. 

Burada, ıbir hususun daha t>u kanuna ilâve edil
mesini lüzumlu görüyoruz. O da şu: 

65 yaşını herhangi bir vatandaşımız doldurma
mıştır; ama bu kanunda tavsif edildiği şekilde ça
lışma gücü yoktur, fakirdir, sakattır, hiç bir şekil
de çalışma imkânı bulunmayabilir. Gözü kör olabi
lir, kolu sakat olabilir, bacağı sakat olabilir, felçli 
olabilir, kulakları sağır olaibilir, dilsiz olabilir, hiç 
çalışma imkânı bulunmayaıbilir. Bunun yaşı da 65 
yaşından aşağıda olabilir. Bu gibi vatandaşlara bu
günkü mer'i mevzuatımıza göre hemen hemen hiç 
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bir şey yapamıyoruz demektir. İş Kanunumuz, işçi 
çalıştıran müesseselerde 'bu gibi sakat ve güçsüzlere 
çalıştırdığının yüzde ikisi oranında çalışma imkânı 
vermeyi öngörmüştür ama, bunların adedi çok oldu
ğu için bunları barındırmamız, çalıştırmamız imkânı' 
olmuyor. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve diğer 
yardım tesislerimiz de, bütün Türkiye'de, 40. milyon 
nüfus içerisinde, bu gibilere yapabildiği yardım bi
nin ötesine" geçmiyor. O halde muhterem arkadaşla
rım, önümüzde 65 yaşını doldurmuş, güçsüz, fakir, 
kimsesizlere maaş bağlanmayı müzakere ettiğimiz 
bu kanunun içerisine, 65 yaşım doldurmamış, fakat 
aynı şekilde güçsüz, çalışma imkânı olmayan, 
perişan durumda olan vatandaşlarımızı da dü
şünerek bir fıkra da onlar için ilâve etmemizi ve 
altmışbeş yaşından sonrakilere sağladığımız imkânı, 
altmış'beş yaşından daha küçük olan güçsüz, sakat, 
çalışma imkânı olmayan kişilere de sağlamamızın 
yerinde olacağını ve böylece en küçük yaştan en bü
yük yaşa kadar güçsüz, fakir, kimsesiz, çalışmaya 
takati olmayan ve 'bu hususu yetkili kurumların ve-' 
receği raporlarla 'ispatlayan kimselere bu kanunda 
derpiş edilen yardımı sağlamamızın çok yerinde o)a-< 
cağını uygun buluyoruz. 

Bu hususta da imzaladığımız önerge kabul bu-
yurulursa, hakikaten kanun dört başı memur bir ka
nun olacaktır. 

Böylece, milletimize hiç bir milletin vermediği 
sosyal güvenlik hakkını vermiş olacağız. 

inşallah kanun değerli katkılarınızla kabul edilir. 
Millete hayırlı olmasını peşinen diliyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 

Usul hakkında bir şey söylemek istiyorum. 

Ben, demin söz isteme sırası bakımından ikinci 
olarak ilân edilmiş ve yazılı müracaatta bulunmuş
tum. 

Acaba Sayın Akova da yazılı müracaat ettiğine 
göre salimen biliniyor mu, grup adına mî yoksa şahsı 
adına mı? Onu da tekrar tespit edelim. 

BAŞKAN — Şahsı adınaymış Sayın Ezman, şah
sı adınaymış efendmi. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Altırisoy, 
buyurun efendim. 

D, P. GRUPU ADINA MEHMET ALT1NSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

i 65 yaşını geçmiş olup da herhangi bir geçim kaynağı 
bulunmayan kişilere maaş bağlanması hakkındaki 
Hükümet tasarısı ve bazı arkadaşların vermiş olduk
ları teklifler hakkında Demokratik Parti Grupu adı
na görüşlerimizi izah etmek için huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Devletin karakterini tespit 
eden Anayasa maddesinin, Devletin özelliklerinden 

I saydığı birisi de sosyal devlet olmasıdır. 
Sosyal devlet, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği 

gerçekleştirecek devlet demektir. 

I Sosyal güvenlik ise, bütün vatandaşların sosyal 
I güvenliğe kavuşması demektir. 

65 yaşını bitirmiş olan, herhangi bir geçim kay
nağı bulunmayan güçsüz ve bikes kalmış kişilere 

I Devletin elini uzatması, modern devlet telâkkisinin 
başta gelen özelliklerinden olması gerekir. Bu bakım
dan, bütün kalbimizle bu kanunun çıkmasına taraftar 
olduğumuza işaret etmek isteriz. 

I Ancak, kanun tekniği bakımından aksaklıklara ve 
noksanlıklara işaret etmek isteriz. 

Sayın Ahmet Şener'in de biraz evvel işaret bu
yurduğu gibi son metin olarak komisyon metninde 
«Belli bir geçim kaynağı bulunmayan, nafaka alma
mış olan veya alma imkânı bulunmayan, herhangi 

I bir Sosyal Sigorta ve benzeri müesseseden kendisine 
maaş bağlanmamış olan» diye amme ve şamil mana-

I da bazı kayıtlar getirilmiş olmasına rağmen, yine de 
65 yaşını bitirmiş olduğu halde herhangi bir geçimi
nin bulunup bulunmadığını tespitte müşkülât çekile-

I cek şekilde kanun tedvin edilmiştir,. kesin ve keskin 
I hatlarla ayrılmamıştır. Onun için, kanaatimiz odur 

ki, ileride, müstahaklara verileceği yerde, müstahak 
olmayanların bu kanundan istifade etmesi ihtimali 
belirmektedir. Bu bakımdan, kanunun daha keskin ve 
kesin hatlarla, kimlere, hangi şartlar altında verilece
ğini tespit etmiş olmasında fayda mülâhaza ederdik. 
Bunun şimdiye kadar çıkmış bazı kanunlarda suimi-

I şali görülmüştür, onun için endişe duyuyoruz. Ger
çi, kanunda bu tatbikatın nasıl olacağı bir yönetme-

I lige havale edilmektedir, ileride, ilgili dairelerin bir 
yönetmelik çıkaracağı ve bu yönetmeliğe göre tayin 
edileceği söylenmektedir. Ancak, bu husus, maalesef 

| çok suiistimal edilmiş bir husustur. Bazı kanunlarda 
yönetmelikler, tüzükler çıkacağı beyan edilmiştir; 
bazı ahvalde, seneler geçtiği halde ve hatta bazı ka
nunlarda şu kadar müddet içerisinde yönetmelik ve 
tüzük çıkacağı emredilmiş olmasına rağmen, seneler 

I geçtiği halde bu yönetmeliklerin, tüzüklerin çıkmadı-
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ğı bir vakıadır. Ayrıca, havale edilen yönetmeliğin 
bir bakıma tatbikatta kanunu aşan veya kanunun 
esprisini geçen bazı tatbikatları da görülmektedir. 

Onun için, kanımızca, bazı meseleleri yönetmelik
lere veya tüzüklere tatbik etmek ters tatbikata vesile 
olmaktadır; bu kanun da bu hata ile maluldür. 

Ayrıca bir hususa işaret etmek istiyoruz: Tespit 
edilen 60 liranın, her yıl bütçede tespit edilecek kat
sayı rakamıyla çarpılmasından doğacak rakam karşı
lığı paranın 65 yaşını geçmiş güçsüzlere verileceği 
kanunda tevdin edilmiştir. Bugünkü tatbikatta kat
sayı 9'dur, 60 ile çarptığınızda 540 lira eder. Bu
günün ekonomik şartlarında bir kişiye 540 lira verdi
ğinizde, ona tam bir geçim temin etme imkânından 
mahrum olacağız. Bu bakımdan, 60 rakamının, kat
sayı 9 olduğuna ve bu günün ekonomik şartları da 
çok ağır olduğuna göre, yükseltilmesinde, ileride de
ğişecek şartlar da katsayıya bağlandığına göre, gele
cek ekonomik şartlara uyum bakımından fayda ola
cağı kanaatindeyiz. 

Bir taraftan, «Sosyal devlet telâkkisi» diyoruz, 
«Güçsüzlere yardım edeceğiz» diyoruz, diğer taraf
tan da, verdiğimiz para yetmezse, yeniden onları im
kânsızlıklar içine itmiş olacağız. Bir de, üstelik her
hangi bir yerden bir talepte bulunursa, «Devlet sana 
bakıyor»diye önüne bir mani koymuş olacağız. 540 
lira ile ki, o insan 65 yaşında da olsa, asgarî şartlarla-
geçinme imkânına sahip değildir. Sanıyorum ki, 
muhterem Komisyon bu 60 rakamını tespit ederken 
asgarî geçim şartları ile ilgili büyük şehirlerde elde 
edilen rakamları tetkik etmemiş olacak. Bugün 4 nü
fuslu bir aile için tespit edilen asgarî geçinme endek
si, kişi başına hesap edildiği takdirde, 540 liranın çok 
üzerindedir. Bu nazarı itibara alınsa idi, 60 rakamın
da ısrar edilmezdi kanaatindeyim. 

Bir de, muhterem arkadaşlar, bir başka hususa 
işaret etmek istiyoruz.Hazır bu kanun bu yönde sos
yal bir meseleyi, halletmek üzere Yüce Meclise gel
mişken arz edelim ki, noksan iki yönü vardır: Biri
sine Sayın Hasan Tosyalı arkadaşımız işaret etti; 
65 yaşına gelmemiş olmasına rağmen, sakatlığı, ma
luliyeti dolayısıyle geçiminden aciz ve başka yerden 
geçim imkânı olmayan kişiler de Türkiye'de mevcut
tur. Gerçi, bazı müesseselerde sakatların mecburen 
istihdam edilmesine dair kanunlar var; ancak, öyle 
kişiler var ki, kendilerine böyle bir imkân- tanındığı 
halde dahi bedenen çalışma imkânından mahrum. 
Bunlara, «Siz 65 yaşınızı doldurmadınız, Devlet size 
herhangi bir yardımda bulunamaz» demek, kanımız

ca pek adaletli olmayacaktır. Böyle bir önerge hazır
ladıklarını söyledi Sayın Tosyalı, bu önergeye biz de 
katılırız. 

Ayrıca, Türkiye'deki küçük yaştaki kimsesiz çocuk
ların da himayesi için kurulmuş müesseseler gayri 
kâfidir. Yetiştirme yurtları ve benzeri müesseseler, 
kendilerine müracaat edenlerin yüzde birini, hatta 
mübalâğalı saymazsanız, binde birini dahi karşılaya
mamaktadır. Bunun için, kimsesiz küçük çocuklar da 
bakıma muhtaç kalmaktadır. 65 yaşındaki muhtaç 
kişilerin bakılmaları için Devlet kesesinden bunca 
yardımı yapıyoruz, bir insanî muameledir, bunun için 
bir diyeceğimiz yok. Ancak, 65 yaşını geçmiş olan
ların akibetleri de belli değildir. Hiç değilse, normal 
ömür bakımından ölümleri yakındır, ama gelecekte 
belki de Devlete, millete büyük hizmetler yapması 
mümkün olan küçük yaştaki çocukların bu vesileyle 
himayeden mahrum kalmaları, sanıyorum ki, adalete 
uygun olmayacak. 

«Mevcut müesseseler var» denebilir. Mevcut mü-
esseler, kimsesiz, küçük yaştaki çocukları himaye et
mekten acizdir, binde bir ihtiyacı dahi karşılayama
maktadır. Böyle bir fon olursa, küçük yaştaki çocuk
lara bakma imkânı olacaktır. Bunun da kanunun 
noksanlıklarından birisi olduğu kanaatindeyiz. Bu 
hususta da bir önerge hazırlayıp Yüce Başkanlığa 
sunacağız. 

Bunun dışında, kül itibariyle ve espri itibariyle, 
kanunun lehinde olduğumuzu ve müspet oy kullana
cağımızı arz. eder iz. 

Teşekkür ederim. (D. P. sıralarından aikışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdur-

rahman Unsal, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
UNSAL (Adıyaman) — • Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve aynı mahiyette tekliflerinin 
görüşülmesi vesilesiyle Millî Selâmet Partisinin gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda yer almış bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toplumun fertleri arasında 
bulunan güçsüzlerin, muhtaçların, her türlü ihtiyaç 
sahiplerinin korunması en mühim sosyal adaletin ica
bıdır. Gerek Hükümet tasarısında ve gerekse bu 
mevzuda verilmiş bulunan 4 kanun teklifinden 2 ta- • 
nesi aynı mahiyette olup, 65 yaşını doldurmuş, ge
çimine medar olabilecek her türlü maddî imkânla-

— 668 — 
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rından mahrum olan veya yeteri derecede kendisini 
geçindirecek bir şeyi bulunmayan vatandaşlara 60 
gösterge üzerinden maaş bağlanmasını öngörmekte
dir; bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, cemi
yette, Türk toplumunda aynı derecede, Devletin hima
yesine muhtaç başka kimseler de var. Meselâ her 
türlü çalışma gücünü kaybetmiş körler, sakatlar, to
pal kimseler veya aklını kaybetmiş veya vücudunun 
büyük bir kısmına bir arıza vâki olmuş ve dolayı-
sıyle çalışma gücünü kaybetmiş ve hiç bir maddî 
imkânı olmayan veya maddî imkânı kendisini geçin-
diremeyecek miktarda bulunan kimselere de bu yar
dımın sağlanması lüzumludur kanaatindeyiz. Ayrıca, 
bunlara ilâveten, yine maddî imkânlardan mahrum 
bulunan - hasta olmasa da- fakir vatandaşlara, ye
timlere, dullara da bu yardımın teşmil edilmesinin 
lüzumuna kani bulunuyoruz. 

Bu bakımdan, müzakereye esas olan komisyon ra
porunda bunların bütününü görmemiz mümkün de
ğildir. 

Komisyon raporunu okuduğumuz zaman, komis
yonda redakte edilen metin ve bu metni izah eden 
komisyon raporunda, 65 yaşını doldurmadığı halde, 
iş görme ve çalışma gücünden mahrum olduğunu 
sağlık kurulu raporuyla belgelendiren ve kanunun 
aradığı diğer şartları haiz olan Türk vatandaşlarına 
da aynı ölçülere göre aylık bağlanması hususu derce-
dilmiş bulunmaktadır. Fakat, bir zühul eseri olsa 
gerek, komisyonun redakte ettiği madde metninde 
bunu görmemekteyiz. Bu ahengi temin etmek üzere 
bir de önerge hazırlamış bulunmaktayız. Bu önerge 
kabul edildiği takdirde, 65 yaşını doldurmuş muh
taç ve güçlüzlere ilâveten, 65 yaşını doldurmadığı 
halde, sağlık kurullarından alacağı raporla iş görme 
kabiliyetim kaybetmiş olan her türlü sakat ve malul 
kimselerin de maaş almasına yardım edecek olan bir 
fıkra teklif etmiş bulunmaktayız. Bu fıkraya da ilti
fat buyurduğunuz takdirde, buradan çıkacak olan bu 
kanun, daha çok, sosyal tarafı ile, daha da genişle
tilmiş olarak, şümulü genişletilmiş olarak çıkmış 
bulunacaktır. 

Bu itibarla, bu kanun tasarısını parti olarak 
olumlu karşıladığımızı ve olumlu rey vereceğimizi 
arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Komisyon adına Sayın Yücel" söz istemiş bulun

maktadır; Sayın Yücel, buyurunuz efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

gruplar adına sözler vardı efendim. 

BAŞKAN — Öncelik hakkı olduğu için. komis
yon istediği takdirde, ona öncelikle söz veriyoruz 
efendim. 

Sayın Yücel, buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Saym Başkan, değerli üye
ler; 

Önce bir sayın üyenin temas etmiş olduğu konu 
hakkında çok kısa bir açıklamada bulunacağım. 

Sayın Şener. Bütçe Plan Komisyonunda birbiriyle 
ilşkisi olmayan tabanların bir arada ele alınmak su
retiyle, kanun tasarısı metnine de dercedilmek sure
tiyle, burada görüşülme imkânının sağlandığını ifade 
buyurdular. 

Aslında, Plan Komisyonu, kendisine gelen bütün 
tasarı ve teklifleri, eğer birbiriyle bir noktada irtibat
lı görüyorsa ki, burada da öyle olmuştur, sosyal gü
venlik kapsamı içerisinde mütalâa edildiği için, ka
nunun başlığında, Hükümet tasarısı ve diğer teklif 
beraberce mütala edilmiş ve mutabakat sağlanabile
cek olan noktalar görüşülmek suretiyle, kanun tasa
rısına son şekli verilmiştir. 

O sebeple, birbiriyle irtibatı olmayan tasan ve 
tekliflerin bir arada mütalaa edilmesi ve görüşülme
si gibi bir durumun Bütçe Plan Komisyonunda dü
şünülmediğini, ele alınmadığını belirtmek isterim. 

Diğer bir nokta : Yine, saym üyelerin, tasarı met
ninde bahsedilen birtakım tariflerin tam açıklıkla ifa
de edilmediği noktasında, zannediyorum, bu konuda 
Hükümet de daha açıklayıcı bilgi verecektir, bizim 
tasarıda esas aldığımız tarifler, aslında muhtelif sos
yal güvenlik kapsamı içerisine giren kanunlarda yer-
alan tariflerdir. Gerek Emekli Sandığı Kanununda, 
gerek Sosyal Sigortalar Kurumu kanunlarında bu ta
rifler yer almış bulunmaktadır. Esasen, tasarının 4 
ncü maddesinde de, bütün bunları içerisine alacak ve 
herhangi bir yanlışlığı, bir usulsüzlüğü de bertaraf 
edecek şekilde bir yönetmelik ki, o yönetmelik Ma
liye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik .Bakanlığı ile müş
tereken tanzim edileceği cihetle, böyle, akla gele
bilecek birtakım ve daha önceki tatbikatlardan da 
tecrübe ile ortaya konmuş birtakım yanlışlıkları da 
bertaraf edecek hükümlerin bu yönetmelikte yer ala
cağı hususunu kabullenmiş olarak, Komisyon, bir 
madde ile tasarıya eklemiş bulunmaktadır. 

Bir değerli arkadaşım, yine tasarı içerisinde 60 
gösterge rakamının bugünkü geçim şartları ile pek 
uygun düşmediği konusunda mütalaada bulundular. 

Esasen, Hükümet tasarısında bu 500 lira olarak, 
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maktu bir rakam olarak ifade edilmiş ve derpiş edil
mişti. Ancak, bundan önceki madalya kanununda da, 
yine Komisyonda - ki burada da görüşüldü - önerge
ler verilmişti; bir esneklik getirmek ve gelecek yıllar 
içerisinde biraz daha bir esneklik getirmek amacı ile 
bu katsayı esası üzerinden yeniden tespit edilmiş bu
lunmaktadır. Aslında bunlar, bu amaçla yapılan yar
dımlar, sosyal yardım amacı altında ve o hedefle tes
pit edilen, düşünülen ve bugüne kadar da uygulanan 
maktu >a."uimlardır; ama biz Ko:n;,yj.: chrr.k b;ı 
nu daha esnek bir şekle getirmek için ve zannediyo
rum bu bir başlangıçda olur, bundan sonraki tasa
rılar ve tekliflerde bu bir başlangıç olur, emsal olur, 
o sebeple böylece bunu genişlettiğimizi düşünüyoruz. 

Bir diğer konu : Bir arkadaşımızın bahsettiği, 65 
yaşını doldurmadığı halde, iş görme ve çalışma gü
cünden mahrum olduğunun sağlık kurulu raporu ile 
belgelenmesi halinde de yardım yapılmasını hedef 
alan ve Komisyonca kabul edilen tasarının metnine 
de geçmiş olan bir durum vardır. Burada zannediyo
rum bir zühul olmuş olacaktır. Aslında, görüşülmüş
tür ve tasarının gerekçesinde, metninde açıkça ela 
ifade edilmiş bulunmaktadır. Aynen şöyle de yazıl
maktadır : «65 yaşını doldurmadığı halde, iş gör
me ve çalışma gücünden mahrum olduğunu sağlık 
kurulu raporu ile belgelendiren ve kanunun ara
dığı diğer şartlan haiz olan Türk vatandaşlarına da...» 
ibaresi ile yer almış bulunan ifade ile, zannediyorum, 
teklif edilen husus böylece düşünülmüştü. Ancak, bir 
zühul eseri olarak zannediyorum madde metninde ko
nulmamıştır. Her halde tashihi mümkün olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Söz sırası Adalet Partisi Grııpu adına Sayın En

ver Akova'da. 
Buyurun Sayın Akova. 
A. P. GRUPU ADINA ENVER AKOVA (Sivas) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmek için yüksek hu
zurların ıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri. Cumhuriyet tarihinde ilk de
fa bir uygulamanın yapılması için Yüce Parlamento
ya bir kanun tasarısı ve bu kanun tasarısının için
de mündemiç, değerli milletvekillerimizin teklifleri de 
bulunmaktadır. Kanunlaştığı takdirde, uygulamada 
belki bazı pürüzlerle karşılanabilir. 

Şunu söylemek icabeder ki, Parlamentomuzdan 
çıkarılan kanun teklif ve tasarılarının yüzde yüz ola
rak kesin bir ifadeyle, tam manasıyle çıktığını söy-
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lemek elbette hatalı ölür. Yarın, uygulama neticesin
de çıkacak pürüzler, değişik maddelerin istenmesiyle, 
tasarılarla ve tekliflerle giderilmeye çalışılacaktır. 

Burada bir şükran borcunu ifade etmek lâzımdır 
ki, Hükümetimiz böyle bir ihtiyacın karşısında, Ba
kanlar Kurulu olarak, Yüce Parlamentoya bu tasarı
yı 9 madde halinde sevk etmiş, komisyonlarımızdan 
geçmek suretiyle, Yüce Heyetimizde şu anda görüşül
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu 9 maddenin ihtiva et
tiği hükümler üzerinde eğer açıklamak ve bazı husus
ları aydınlatmamız gerekirse, şöylece sıralamakta ya
rar addederim : 

Anayasanın 53 ncü maddesinde, kanun tasarısında 
yer aldığı gibi, Devlet, gelir kaynaklan karşısında sos
yal dengeyi sağlamak için, bazı hususları, Anayasa
nın denetimi, ışığı altında sağlamakla yükümlüdür. 
Hükümet bu zorunluluğu duymuş; 65 yaşını doldur
muş güçsüz, kimsesiz, maddî yönden çalışamayacak, 
kendi bünyesi, vücudu elvermeyecek durumda, ço
cukları bulunmayan, torunları bulunmayan, hiç akra
bası bulunmayan, bakacak kimsesi bulunmayan bir 
kimseye, bir aylık bağlamak için Parlamentoya gel
miş bulunuyor. 

Bu, bir nimettir, bu bir yardımdır, bu bir fay
dadır. İslâm dininde gayet güzel bir kaide vardır : 
Sosyal, hukuk esaslarının gerçekleştirilmesi için Cena
bı Alîah bile, zenginlerin mallarından, oran.nispetin
de, zekât alınmak suretiyle fakirlere verilmesini em
retmektedir. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 
sünnetinde dahi. zekât müessesesi tamamen işlenmiş 
ve islâm Hukukunda bu gerçekler yer almıştır. Bi
naenaleyh, Cumhuriyet tarihinde böyle bir kanun ta
sarısının gelmiş olması elbette bizleri sevindirmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususu da arz etmeme 
müsaade buyurunuz : İstanbul'un çeşitli camilerinde, 
avlularda, hatta Ankara'da günlük olaylar arasında 
zincir olarak sıralanan bir husus var : Kapılarımız 
dövülmek, zillere basılmak suretiyle, maalesef muh
taç olanlar gelmekte ve dilenmekteler. Hatta, bu di
lencilik şebekesinin başı. elemanları ve ayrı ayrı hüc
releri bulunmak suretiyle, günlük kazançlarını büyük 
bir miktarda sağlayanlar dahi vardır; ama bu şebe
keyi yönetenler ayrıdır. 

Bunlara müsaade etmemek, bunları bu durumdan. 
kurtarmak ve başka kişilerin yararlanmalarına mani 
olmak için, böyle bir kanun tasarısının kabul edilme
sinde büyük bir fayda vardır. O halde cami avlıı'a-
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rında ve ziller basılmak suretiyle rahatsız edilen ev- ! 
lerin, özel şebekelerin önüne geçilmek için, bu ka- I 
nun tasarısının elbette faydası olacaktır. I 

Ayrı bir "husus : Bu kanun çıktığı takdirde, so- I 
rumlu kurum olarak Emekli Sandığı muhatap kılın- I 
maktadır. Bu tediyeyi Emekli Sandığı yapacaktır. 
Nasıl yapacaktır? Maliye Bakanlığının hazırladığı yö
netmelik esaslarına göre, kanunun ilgili maddesine 
göre, bütün teferruatı siz izah edemezsiniz; ama yö- I 
netmelik esaslarına göre elbette Hükümet bu tedbir- I 
lerini alacaktır. I 

Aziz milletvekilleri, acaba, bu kanunun ışığı al- I 
tında, gazilere bağlanan aylık gibi - hepsini söyle- I 
miyorum askerlik şubelerine ve dairelerine müracaat I 
edilmek suretiyle, yanlışlıkla tanzim edilen dosyalar 
vardır. Maaş bağlanmıştır ve fakat bir müddet son
ra, gerçek kayıtlar ortaya çıktıktan sonra, bu ga
zilere bağlanan maaşın iptali cihetine gidilmiştir. 
Bunda da yapılacak mıdır? Yapılabilir, fakat bunla
ra şiddetle karşı koymak gerekir. Eğer, bunu yapan, 
yapacak olan ve tespit edildiği takdirde, yine tasarı
nın bir maddesinde yer alan, bu şekilde vasıta olan
ların tecziye edileceği, maaş alanlardan, % 50 fazla
sı ile verilen ödeneklerin geri alınacağına dair madde 
konmuştur; ama ben şunu söylemek istiyorum ki, 
bu durumda olan vatandaşımızdan hiç birinin böyle I 
bir duruma gireceğini ve vesile olacağını zannetmiyo
rum; kendilerini tenzih etmek isterim. I 

Değerli milletvekilleri, Bu kanun, tasarısının bir 
an önce Yüce Meclisimizde kanunlaşmasını Adalet I 
Partisi Grupu olarak arzu etmekteyiz. 

Tasarı metninin, maddelerinin iyi tedvin edilmiş 
olduğunu görmektey<z ve bu tasarıya Adalet Partisi I 
Grupu olarak müspet oy kullanacağımızı arz eder, I 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Şahsı adına Sayın Hasan Celâlettin Ezman, bu

yurun efendim. I 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; I 
65 yaşını bitirmiş kimsesizlere, güçsüzlere, yok

sullara bir imkân bağışlayan kanun tasarısının çıkma
sı için bütün partilerimizin ve arkadaşlarımızın fi
kir birliği içinde görmüş olmakla gurur ve sevinç du- | 
yuyorum. 

Aslında, bu mevzuda biz gecikmişiz. Sayın Tos
yalı arkadaşımın ifade ettiğinin aksine olarak, bu- J 
gün ilerlemiş milletler, kapitalist ülkelerden sosyalist I 
ülkelere kadar hemen hepsi, 65 yaşını geçmiş, muh- j 
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taç insanlarını sokaklarda dilenciliğe bırakmamışlar
dır. Yurdumuzda dilenciler çoktur, ortada bırakıl
mış insanlar çoktur ve bugüne kadar bunun üzerine 
eğil inmemiştir. Bu sebeple de, bugün bu mevzua eği-
lindiğini görmekle insanlığım adına, Türklüğüm adı
na, yurttaşlığım adına gurur duyuyorum, sevinç du
yuyorum. 

Aslında, Almanya, Amerika, Rusya, İngiltere, Ja
ponya gibi ileri milletler, çeşitli sosyal güvenlik ku
rumları ile, bu yaşa gelmiş insanlarının tümünü sos
yal güvenlik altına almışlardır. Aslında, 540 lira ile 
değil, belki 1 540 lira ile, belki 2 540 lira ile, belki 
10 540 lira ile teminat altına almışlardır bunların sos
yal güvenliklerini. Bu hususta biz maalesef söylemek 
zorundayız ki, geri kalmışızdır. Ama, bugün bunu te
lâfi etmenin imkânını kazanmış olmakla gene gu
rur duyuyorum, sevinç duyuyorum. 

65 yaşına gelmiş insanlarımızı sokaklarda şahıs
ların merhametine terk edemeyiz, sokakların merha
metine terk edemeyiz; bunu devlet güvenliği altına 
almak bizim için insaî bir görevdir ve aynı zaman
da Anayasamızın da bu işle ilgili hükümlerinin mec
buriyetidir. Biz, bugün, Türk milletinin temsilcileri 
olarak bu mecburiyeti idrak etmeye ve bunu yerine 
getirmeye mecburuz. 

Yarın, halkımızın çeşitli sınıfları, çeşitli iş grup
ları çeşitli yollardan sosyal güvenliğe kavuşuncaya 
kadar bu bir çıkış noktası olacaktır; fakirlerimiz, düş
künlerimiz için bir çıkış noktası, bir himaye olacak
tır. Aslında, 540 lira az bir miktardır, fakat tabiî, Dev
letimizin imkânlarını düşünmeye mecburuz ve her 
halde bu nazarı itibare alınmıştır, düşünülmüştür; 
ileride inşallah daha büyük rakam üzerinde durabile
ceğiz. 

Üzerinde durulacak ikinci bir nokta : Çalışama
yacak derecede sakat olanlarla, akıl hastalarının da 
- zaten geçim darlığı içinde olan aile fertlerinin başı
na felâket olan akıl hastaları, veya ileri derecede sa
katların - bu kanun kapsamı içine alınması ve de
ğerli arkadaşlarımızın bu nokta üzerinde durmaları; 
gerek parti mensuplarının ve gerekse Komisyon Tem
silcisinin bu hususa olumlu davranması da beni ay
rıca sevindirmiştir. 

Bizler, yaşlılarımıza karşı hasis değil, hassas olma
ya mecburuz. Üç beş tane 65 yaşını bitirmiş va
tandaşımız fazladan para alsın; fakat her halde her 
muhtaç insanımızın alması önemlidir. Belki az dere
cede muhtaç olan insanın alması o kadar önemli de
ğildir; önemli olan, her muhtaç insanın bu kanun 
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kapsamına girmiş olmasıdır. İnsanlarımızdan, Dev- . 
letimizin imkânlarını, vatandaşlığımızın icaplarını 
esirgemememiz lâzımdır. 

Üzerinde durmak istediğim ve arkadaşlarımızın 
imzalayıp takdim edecekleri bir önergeye de katıla
rak, bunun yürürlük tarihinin kanunun çıkış tarihi 
olarak kabul edilmesini istirham ediyorum, bu şe
kilde onaylanmasını istirham ediyorum. Bu husus
ta arkadaşlarımızın hazırladığı önerge Yüksek Baş
kanlığa takdim edilecektir. 

Bu kanunun yüksek tasviplerinizden geçeceğine 
şüphem yoktur; bundan, demin de arz ettiğim gi
bi, tekrar tekrar gurur ve mutluluk duyuyorum. 
Özellikle, hiç bir sosyal güvence imkânı olmayan 
doğu halkının bir temsilcisi olarak, henüz sanayiin 
yerleşmediği, henüz sosyal güvenliğini, sigortalı işçi
liğin girmediği bir mıntıkanın da temsilcisi olarak, 
ayrıca bu beni daha çok sevindirmektedir. Bütün Türk 
halkı ile beraber, doğu halkının da buna ihtiyacı 
vardır, bundan da ayrıca mutluluk duymaktayım. ı 

Türk halkının, Türk vatandaşlarının böyle güzel 
imkânlara, daha geniş nispetler içinde ileride kavuş
ması dileğiyle, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mus

tafa Güneş, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA GÜNEŞ 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
65 yaşını bitirmiş, güçsüz ve 'bakıma muhtaç vatandaş
larımıza maaş bağlanması hususundaki yasa hakkın
da Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belirtmek I 
üzere huzurlarınıza çıktım. 

Gerçekten, Yüce Parlamentomuz ibuıgün çok önem
li bir yasanın üzerinde durmaktadır. Cumhuriyet ku- I 
rulduğu günden bu yana ibu konu hemen hemen toel-
•ki de Yüce Parlamentoya getirilmemişti. Cumhuriyet 
Halk Partisi, 1973 seçim 'bildirgelerinde «Eğer iktidar 
olursa, gücü yeterse, 65 yaşını bitirmiş, güçsüz, bakı
ma muhtaç, iş yapamayacak kadar sakat kişilere Dev
letçe maaş ödeneceği» va'adinde bulunmuş, bunu Türk 
kamuoyuna açıklamıştı. 

Ayrıca, Hükümet Programına da ıbu konuyu al
mıştı, ama şimdiki Hükümet ibu konuyu Yüce Parla
mentoya getirmekle önemli bir görev yapmış, Cumhu
riyet Halk Partisinin, gerek seçim Ibildirgesinde, ge
rekse Hükümet Programına almış olduğu bu konuyu 
bulgun Yüce Parlamentodan çıkarır, gerçekten, kimse
siz, 65 yaşını bitirmiş güçsüz (vatandaşlarımızın hizme
tine yöneltirse, önemli bir görev yapmış ölür. | 

Bu nedenle, hakikaten bugün çok önemli bir gö
rev yapıyoruz ve inşallah bu yasanın çıkacağından 
inançlıyım. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Bütçe 
Plan Komisyonu üyeleri arkadaşlarımız bir teklifte 
bulunmuşlar; 60 gösterge üzerinden katsayıyle çarpı
larak, artan hayat ağırlığı karşısında, bağlanan ma
aşın yükselmesi imkânını sağlamakla, Hükümet tasa
rısının âdil olmasını temin etmişlerdir. Çünkü, Hü
kümet tasarısında bağlanacak aylık 750 lira, Cephe 
Hükümetinin fiyat zamlarıyle bir kişinin yaşama ola
nağı zaten ortadan kaldırılmıştır. Zira, bugün bir çift 
ayakkabının fiyatı 450 liradır. Yarın 750 lira olma
yacağını kimse garanti edemez. 

Bu yasanın bir uygulama güçlüğü, malî kaynakla
rın nereden sağlanacağı konusudur. 1976 malî yılı 
bütçesine hiçbir ödenek konmadığına göre, yasanın 
nasıl uygulanacağı belli değildir. 8 nci madde, önümüz
deki malî yılbaşından itibaren uygulanması karşısın
da, 750 liralık aylık hiç mesabesine inecekti. Bu ne
denle, bütçenin ıtadili çok uygun olmuştur. Ancak, ya
sanın uygulanması sırasında bazı yolsuzlukların, güç
lüklerin ortaya çıkacağı endişesindeyiz. 

Endişelerimiz şunlara inhisar etmektedir : Muh
taç ve güçsüzlerin tespiti nasıl olacaktır? Bu konu 
üzerinde çok dikkatli durmak gerekir. Gerçekten, bu
gün ülkemizde 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, 
kör, sakat, hiç iş yapamayacak kadar çok binlerce 
vatandaşımız sokağa atılmış dilencilik yapmaktadır
lar. Daha dünkü pazar, 30 kadar kör genç vatanda
şımız, Sıhhiye'deki Zafer Çarşısının üzerinde bir dire
nişe geçmişlerdi. Bu 30 kişi, yalnız kendileri için de
ğil, Türkiye'deki binlerce kör vatandaşlarımızın ses
lerini duyuruyordu Yüce Türk Milletine. «Biz ne ola
cağız?» diyorlardı. «Hükümet bizim elimizden tut
sun, Devlet bize yapabileceğimiz işleri versin, seve se
ve yaparız; ama iş vermiyor. Kanun çıkarmış, işgücü
nü kaybetmişlere devlet sektöründe veya özel sek
töre alınacak işçilere % 2, % 4 öncelik tanınması ge
rekirken, bu hakkı bile tanımıyorlar» diye feryat edi
yorlardı. 

İşte, bu kanun kapsamına, yalnız, 65 yaşını bitir
miş, güçsüz, bakıma muhtaç kimsesizlerin yanında, 
bir de sakatlar, yani, körler, topallar, tamamen işgü
cünü kaybetmiş -vatandaşlarımız da alınırsa, Parlamen
tomuz çok önemli bir görevi yerine getirmiş olur. Ka
nunun uygulanması sırasında bu konu üzerinde çok 
dikkatli durmamız gerekecek. 

Gerçekte, bugün ülkemizde, 65 yaşını doldurmuş 
binlerce muhtaç, güçsüz ve kimsesizler vardır. Dev-
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let olarak, bu gibi kimsesizlerin elinden tutmaz, onları 
kaderleri ile haşhaşa bırakırsak, Devlet, Anayasamı
zın bu konudaki belirgin hükümlerini yerine getirme
miş olur. Onları dilenci olarak sokağa atmaya hiçbiri
mizin hakkı yoktur. Dinimiz de bunu emreder : Ya
kınlarında aç insanlar varken, iş yapamaz güçsüz in
sanlar varken, sen mutlu olmuşsun; hatta benim ce
maatime gelmeye hakkın yoktur» demiştir Peygambe
rimiz. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Ola
rak, bu yasaya olumlu oy kullanacağımızı bildirir; 
yasanın, 65 yaşını doldurmuş güçsüz ve bakıma muh
taç vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler, Yüce Par
lamentoyu sayigıyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

iBAŞKıAİN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Değerli arkadaşlarım, kupaları konulmuş bulunan 

açık oylama işlemine katılmayan sayın üye varsa lüt
fen katılsınlar efendim. 

Hükümet adına Sosyal Güvenlik 'Bakanı Sayın Aib-
lum, buyurun efendim. 

SOSYAL GÜVEİNLÎK BAKANİ AHMET MA
HÛR ABUUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Evvelâ burada gerek grupları adına, gerek şahıs
ları adına konuşan bütün arkadaşlarıma Hükümetin 
namına şükranlarımı sunmak isterim. 

Görülüyor ki; tasarıyle getirilmek istenen hu ted
bir, bu konuşmayı yapan arkadaşlarım tarafından 
olumlu karşılanmıştır. Yalnız tasarının müzakeresli sı
rasında; gerek kapsamı itibariyle, gerekse tatbikatı do-
layısıyle verilmesi buradan ifade edilen önergelerle, 
tasarıyle amaçlanan hususun, nispeten de olsa ama
cından saptırılmamasına bir imkân Ve kolaylık sağla
mak için, huzurunuzda toazı noktalarda açıklamalarda 
bulunmak istiyorum. 

'Evvelâ tasarı, hakikaten Anayasamızın Devlete 
tevcih etmiş olduğu bir görevin yerine getirilmesi sa-
dediyle hazırlanmış ve getirilmiş bulunmaktadır. Sos
yal devlet 'ilkesinin bir tatbik şekli olarak tezahür et
miştir. Sosyal devlet; ülke üzerinde yaşayan vatandaş
larına ihsanca yaşama şartları sağlayan, vatandaşla
rın bugününden ve yarınından endişeleri olmamasını 
sağlayacak tedbirler zümresini getiren devlettir. Tasarı 
işte bu amaçla, bu ilke esasına,göre hazırlanarak hu
zurlarınıza getirilmiş bir tasarıdır. 

Bugün Parlamentonun çeşitli komisyonlarında ve 
Genel Kurullarında bulunan, çeşitli sosyal güvenlik ted
birlerine taallûk eden tasanlar keza bu cümleden bu

lunmaktadır. Hükümetimizin de programında yer al
mıştır - biraz evtvel buradan ifade edildiği gibi - çe
şitli partilerimizin programlarında, seçim beyanna
melerinde yer almıştır ve daha evvelki tarihlerde çe
şitli partilere mensup bir çok milletvekili arkadaşları
mız bu zarureti hissettikleri için Parlamentoya deği
şik tarihlerde tekliflerde bulunmuşlardır; kanun teklifi 
vermişlerdir. Hükümetimizin Programında yer almış 
hususların başında sosyal güvenlik tedbirleri gelmek
tedir. Meselâ, tarım sektöründe çalışanları da Sosyal 
Sigorta kapsamına alacak bir tasarı; meselâ, ev hizmet
lerinde çalışan kadınların Sosyal Sigorta kapsamına 
alınmasını öngören tasan bu cümledendir. Hükümeti
mizin Programında sosyal yardımla ilgili birtakım va
atler de yer almıştır. Bunlar, evvelemirde huzurunuz
da bulunan tasarının kapsamını teşkil eden yaşlılara 
yardım, sakatlara yardım, kimsesiz çocuklara yardım, 
geri zekâlılara yardım, hükümlülere yardım şeklinde 
hülâsa edebilecek sosyal yardım manzumesi vaatleri 
bulunmaktadır ve yine Anayasamızda da yer aldığı 
gibi; Devlet, Anayasanın kendisine verdiği bu kabil 
görevleri yerine getirirken, kendi maddî imkânlarını 
da gözönünde bulundurmak zorunluluğundadır. 

Böyle kısaca bir girişten sonra, sizlere şunu arz 
etmek isterim Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım : 
Huzurunuzdaki kanun tasarısı, Hükümetin Anayasa 
hükmü, uyarınca Programında da yer verdiği, keza 
Programında ifadesini bulan sosyal devlet ve sosyal 
güvenlik politikası çerçevesi içerisinde, daha ziyade 
asıl niteliği sosyal yardım olan yaşlılara kimsesiz ve 
yoksul yaşlılara muayyen aylık yardımı yapmayı 
amaçlayan bir tasarıdır. Arz ettim, sosyal yardıma 
muhtaç diğer vatandaşlarımız da vardır : Sakatlar, 
körler, dilsizler, kimsesiz çocuklar, geri zekâlılar ve 
hatta bir ölçüde'»hükümlüler... Bunlar ayrı bir ba
kımı gerektiği ve lüzumu halinde eğitimi icabettiği, 
bir rehabilitasyon tedbirlerini gerektirdiği, usulüne 
göre bir tedaviyi icabettirdiği için, bu huzurunuza ge
tirilmiş olan tasarıda bunlara yer verilmemiş, bunlar 
ayrıca ele alınmıştır. Bunun için de Parlamentoya su
nulmuş bir kanun tasarısı-bulunmaktadır : Sosyal 
Yardım Kurumu Kanunu tasarısı. Bu tasarı halen iç
işleri Komisyonundadır. Bu tasarının amacı, demin 
bir çok arkadaşlarjmın «Keşke 65 yaşıyle ilgili huzu
runuzdaki şu tasarıya ithal edilseydi» diye içten ge
len, hakiki bir arzuyla ifade ettikleri sakatlar, körler, 
dilsizler, bakıma muhtaç kimsesiz çocuklar, işte İçiş
leri Komisyonunda bulunan, Sosyal Yardım Kurumu 
tasarısıyle birlikte ele alınmış bulunmaktadır. O itibar
la, huzurunuzdaki tasarıda o zümre, o yardıma mufa-
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taç vatandaşlarımız unutulmuş değildir. Bilâkis, özel I 
'bir itinayı, özel bir kuruluşu, özel bir ilgiyi gerektir- I 
diği için ayrıca getirilmesi düşünülmüş ve demin de I 
arz ettiğim gibi, onunla ilgili bir tasarı Parlamentoya I 
sunulmuş, halen İçişler Komisyonunda bulunmakta- I 
dır, 

Şimdi 'huzurunuzda bulunan tasarı neyi getiriyor? j 
İki husus amaçlanmıştır : I 

Birincisi, maddî yardım getirmektedir. I 
İkincisi de, bu tasarı kapsamına giren vatandaşla- I 

rımızın hastalıkları halinde parasız tedavi, bakım ve 
ilâç yardımını getirmektedir. I 

Tasarı ne gibi şartlar derpiş etmiştir? Evvelemirde { 
65 yaşını doldurmuş olma, kimsesiz olma, iş görme ve I 
çalışma gücünden mahrum olma, geçim kaynağı bu- I 
lunmama, sosyal güvenlik kuruluşlarından bininden I 
veya kanunların bahşettiği hükümlerden herhangi bir 
şekilde devamlı .bir igelire sahip olmama, nafaka al- I 
mama veya alma durumunda bulunmama, mahkeme I 
'kararıyle devamlı bir gelirden mahrum olma gibi şart- I 
lan getirmiş bulunmaktadır. I 

Yardım miktarı •': Tekrar ifade edeyim, bu bir sos- I 
yal güvenlik hakkı değildir; bir hizmet mukabilinde 
verilen maaş değildir; vaktiyle yapılmış olan hizmetin I 
ifası sırasında kendi cebinden de prim veya sair şekil
lerde ödeme suretiyle yapılmış olan bir katkı netice
sinde tahakkuk eden bir hak da değildir. Nihayet, arz 
ettim, Devletin kendi bütçe imkânlarıyle bu fakir ve I 
muhtaç vatandaşlarımıza yapmayı arzuladığı 'bir sos- I 
yal yardımdır. O itibarla, «Bu miktar para geçimleri- I 
ne kâfi gelir mi, gelmez mi» şeklinden daha ziyade, bu
rada getirilmek istenen hususun mahiyeti, yani 'bir sos
yal güvenlik tedbiri midir - bir maaş gibi, ihtiyarlık I 
halindeki bir tekaüdiye gibi, ölüm halinde dul ve ye
timlere bağlanan yardım gibi - yoksa sosyal yardım 
mıdır? Bunu tekrar arz ^e ifade edeyim, mahiyeti iti
bariyle bir sosyal yardımdır. 

iBiz Hükümet tasarısında bunu, bütçe imkânları
mızın o nispette el'verebileceği düşüncesiyle 500 lira 
olarak tespit etmiştik; fakat Komisyonda buna daha I 
kabili tatbik bir şekil, bir usul getirilmiş bulunuyor; 
60 göstergenin, her yıl bütçeyle kabul edilen katsayıy
la çarpımından elde edilecek miktar olarak ifade edil- I 
mistir. Bu değişikliği iyi, olumlu bir geliştirme olarak I 
görmdkteyiz. 

Bu şekildeki şartları haiz olan vatandaşlarımız ka
rı - koca iseler, bu takdirde de bu bağlanacak miktar 
i% 50 artırmak suretiyle bunlara verilir hükmü de ta
sarıda yer almış bulunmaktadır. | 
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Bunu kim tatbik edecek? Tasarının hazırlanması 
sırasında bu husus da enine boyuna incelenmiş, mü
nakaşa edilmiş. Karşımızda bu konuda tecrübe sahibi, 
organize olmuş, elinde mekanik imkânları bulunan iki 
sosyal güvenlik teşekkülü bulunmaktadır : Birisi 
Emekli Sandığıdır, diğeri Sosyal Sigortalar Kurumu
dur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, bildiğiniz veçhile, işçi 
vatandaşlarımızın ücretlerinden ve işverenden kesilen 
primlerle kaynağı oluşan ve kanununa göre idarî ve 
malî bakımdan özefk ıbir müessesedir. Bu müessese
nin genel kurul toplantılarında temsilciler umumiyet
le bu Kuruma herhangi bir amaç dışında görev yükle-
tilmemesini, yükletildiği takdirde mukabilinde bir be
del alınmasını daima şart koştukları, öne sürdükleri 
için; burada biz, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na, şu tasarı kanunlaştığı takdirde, tasarı ile öngörüle
cek yardımın yapılması görevinin verilmesini Hükümet 
olarak daha uygun gördük. 

Neden Yönetmelik? Tasarının 4 ncü maddesi, bu 
tasarı kanunlaştığı takdirde tatbikatını, bağlanacak ay
lıkların verilmesini ve ne şekilde bağlanıp tevzi edi
lebileceği hususlarını bir yönetmeliğe tabi tutmuştur. 

Demin burada konuşan çok değerli arkadaşlarım 
ifade ettiler; şu şartları sayıyorsunuz : Kimsesiz ol
ma, çalışma gücünden mahrum bulunma, herhangi 
bir yerden gelir almama, nafakası olmama gibi şart
lar, ne şekilde, nasıl tespit edilecektir? Hemen ifade 
edeyim; bunlar şimdiye kadar çeşitli kanunlarımızda 
yer almış ve tatbikatına geçilmiş olan birtakım şart
lardır. Meselâ : «Kimsesiz», kanunen kendisine bak
makla yükümlü kimsesi bulunmayan kimse, tabir edil
mektedir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
106 nci maddesinde bu tabirin tatbikatı vardır. Me
denî Kanunumuzun nafaka ile ilgili 315 nci madde
sinde bununla neyin ifade edildiği açıklanmıştır : «İş 
görme ve çalışma gücünden mahrum olma». Keza, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 ncü mad
desinde bunun bir tatbikatı vardır. Emekli Sandığı 
Kanununun çeşitli; 1239, 5434 sayılı kanunların 44 
ncü maddesinde bu yer almıştır; 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda yer almış bulunmaktadır. Keza «ge
çim kaynağı bulunmayan...» Emekli Sandığı Kanu
nunun 180 nci maddesi, Gelir Vergisi ve Vergi Usul 
Kanunlarında buna yer veren hükümler vardır. Yani 
arz etmek istediğim husus şu : Görülüyor ki, burada 
kullanmış olduğumuz tabirler, halen yürürlükte bu
lunan bir çok kanunlarımızda kullanılan ve tarifi ya
pılmış olan tabirlerdir. Ancak, bunların ne şekilde, 
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kimlere, nasıl tatbik edileceğini, zaman zaman tatbi
kattaki güçlükler de gözönüne alınmak suretiyle sık 
sık bir kanun değişikliğine cevaz vermemek üzere, bir 
yönetmelikle tespit edilmesinin daha uygun olacağı 
düşünülmüş ve kanunun 4 ncü maddesiyle bu hüküm 
huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, böylece kısaca kanunun ama
cı, kapsamı hakkında sizlere bilgi arz etmiş bulunu
yorum. Tekrar huzurlarınızda, bütün konuşmacı arka
daşlarım burada olumlu konuştukları için şükranları
mı bildirmek istiyorum. İtimat ediniz, bu kanun Par
lamentomuzun malı olacaktır. Hiçbir parti, hiçbir hü
kümet bunu kendisine herhangi bir şekilde, bu fakir, 
bu yoksul vatandaşlarımıza bir cemile olarak, bir şey 
vasıtası olarak kullanmayacaktır. Lütfediniz, bu ka
nunu elbirliğiyle, süratle çıkaralım. 

Tekrar istirham ediyorum; demin değerli arkadaş
larımın burada bahsetmiş olduğu sakatlar, kimsesiz 
çocuklar, körler, âmâlar ve hatta hatta hükümlüler 
ayrıca nazarı itibara alınmış, mahiyeti ve tatbik edi
lecek yöntem ve bunların ele alınış şekilleri değişik 
olduğu için bu tasarı içine sokulmamıştır. Lütfediniz 
tasarıyı bu şekliyle kanunlaştıralım. Öbür kanun ta
sarısı da yakında huzurlarınıza gelecektir. Şimdiden 
yapacağınız, yardım için teşekkür ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Abbas, Sayın Hükümetin konuşması nede

niyle size de söz hakkı doğdu; buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; yaşlı ve muhtaçlar için, on
ların içinde bulundukları sıkıntıları gidermek arzusu 
ile gerek Hükümet tasarısı olarak ve gerekse münfe
riden getirilen teklifleri havi kanun tasarısı üzerinde 
şahsım adına görüşlerimi arz edeceğim. 

Peşinen bu teklifin çıkarılması lehindeyim ve geti
renlere teşekkür ederim. Ancak temenni babında bu
nun daha iyiye götürülmesi, geliştirilmesi için kısaca 
düşüncelerimi arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; içtimaî yardımlaşma konu
sundan bahsolunca, bu hususta en güzel örnekleri ve
ren ecdadımızı rahmetle anmamak mümkün değildir. 
Vakıf müesseseleri kurulduğunda, bu duygular altın
da doğmuş; gelişmiş ve bu sayede asırlarca birçok" 
muhtaç ve kimsesizler açıkta kalmamıştır. Yine bu 
büyük müessesenin dışında ecdadımız, «Darüîeytam» 
diye yetimlerevi, «Darülaceze» diye düşkünlerevi, 
«Darülşafaka» diye şefkat yuvası, «Darülşifa» diye 
hastaneler, imarethaneler, «Darülilim el amel» gibi 

birçok müesseseler kurmuşlardır. Bütün bu içtimaî 
müesseselerin gayesi toplumdaki aşırı dengesizlikleri 
önleyerek, bir ölçüde zengin - fakir arasındaki uçuru
mu da kapatmak suretiyle muhtaçların ıstırabını din
dirmektedir. Böylece hem maddî ve hem manevî 
yönden huzura kavuşmuş ve Cenabı Hak'kın rızasına 
nail olma düşüncesiyle bu müesseseleri kurmuşlardır. 

Yine bunun dışında, zamanımızda Kızılay, yetiş
tirme yurtları, Çocuk Esirgeme Kurumu vesair; yine 
inancımızdan, insanî ve millî duygularımızdan doğan 
çeşitli hayır müesseselerinin de gayesi, bu gibi muh
taçların ıstıraplarını gidermek arzusundan doğmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün fiilen böyle bir şeyin 
ele alınmış olması, hakikaten takdire şayandır. Ancak 
gönlümüzün arzu ettiği şey, böyle birbirinden kopuk, 
ayrı parça parça mevzuatlar halinde bu mühim dava
yı ele almak yerine; bunları birleştirmek ye tek bir 
bakanlık adı altında toplamak suretiyle bu işe daha 
iyi bir çekidüzen vermek de mümkün olacaktır, in
şallah bu bir başlangıçtır. Uygulama neticesinde 
doğacak aksaklıklar, esasen ilgilileri bu hususta da
ha iyi bir tedbir almaya sevk edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bu tasarı ile yüzbin-
lerin içinde bir muhtaç düşünülüyor. Esasen bizce bu
gün Türkiye'nin şartları gözönüne alınırsa, ki sanayi
mizin tam manası ile gerçekleşememiş olmasından do
layı mevcut işsizlik karşısında bizim, muhtacı, yaş 
gibi bir katı kayıtla sınrılamamız mümkün değildir. 
Bugün 26 yaşında vasıfsız düz bir işçiye iş veremi-
yorsak gücü, kuvveti yerindeki insana, bu insan da 
muhtaçtır. 35 yaşını aşmış, elinden her türlü maharet 
gelen bir ustaya, sen 35 yaşını aşmışsın artık Devlet 
sektöründe sana verecek işimiz yoktur diyorsak, 36 
yaşındaki bir sanatkâr bugün efradı ailesi ile muhtaç
tır. Demek ki yarın bu uygulama ortaya çıktığı za
man, bu değil yüzbinleri, bir çırpıda milyonları bula
caktır. Bunlara da en asgarî ücretin yarısı üzerinden 
bir hesap yapıp da bunlara ödeme yapmaya kalktığı
mız zaman, ben öyle görüyorum ki, mevcut bütçemi
zin sosyal yardım fonları ile bu ihtiyacı karşılamak 
mümkün olamayacaktır. Birtakım zorlamalar o zaman 
daha başka tedbirleri almaya mecbur edecektir, işte 
ben onun için şimdi kısaca sözümün sonunda şunu 
arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bugüne kadar toplumumuz
da meydana gelen farklılıkların esasında, elbette uy
gulamadaki hataların büyük payı vardır. Geçmişin 
hatalarından ibret almak ve onları dikkate alarak ge
lecekte daha iyi bir düzen kurmak için toplum yapı-
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mızı yabana atmamaya mecburuz. İnsanların inanç
ları ile dünyevî güreşlerini birbirinden ayırmak müm
kün değildir. Bugüne kadar aslında bu sosyal kanu^ 
nun yükleneceği finansman kaynağını yalnız Devlet 
bütçesinden ayırmakla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 
Bu, kâfi gelmeyeceğine göre, bunu mecburî vergi ha
line getirmek de mümkün değildir. Bunun en güzel 
yolu, en kolay yolu, en iyi tahsil yolu; toplumumuzun 
Müslüman olması dolayısıyle, İslâmın inanç duygula
rının bir emri olan zekâtın ve ziraî mahsullerdeki 
öşürün - ki bunu yıllarca köylümüzün sırtından kal-
dırlık diye övünüyoruz - 1/10'unu her vatandaş da
ha harmanından ambarına koymadan muhtacına ver
mek suretiyle köyünde sosyal adaleti gerçekleştiriyor
du. 

Zekât müessesesini; fitresi, kurbanı ve sairesi ile 
bu dinî yardım müesseseleri hiç kimseyi zorlamadan, 
muhtaçların bu ihtiyaçlarını karşılamak için işler hale 
getirmek ve o biçimde anlamak lâzımdır. 

Aziz kardeşlerim, iş tutma gücü olan insanlara 
biz hazır maaş vermek suretiyle bunun altından kal
kamayız. Bu öyle bir müessese haline getirilmelidir 
ki; bir defa bugün işsizlikten dolayı muhtaç olanları 
devamlı tembel halde tutmak ve onlara hiç yoktan 
300 - 500 lira vermek suretiyle onları iş tutmadan 
yatırmak yerine; esasen bunlara birikecek meblâğlar
la tesisler kurmak, fabrikalar kurmak ve böylece de
vamlı işsiz ordusunu arttırma yerine, onları buralarda 
çalıştırmak, bu kanunu uygulayan Hükümetin birinci 
gayesi olması lâzımdır ki, yaşlananların ve muhtaç 
duruma düşenlerin bu topluluğa katılmasıyle artacak 
muhtaç sayısını azaltalım. Yoksa, memleket baştan 
başa bir gün gelecek darülaceze olacak ve herkes 
600 - 700 - 1 000 lira maaş almak suretiyle kendi 
arazisinde dahi çalışmaya razı olmamak suretiyle ha
zır maaşa konacaktır ki, bu hem milleti atalete sevk 
eder, hem insanın gururunu zedeler. 

Onun için, biz bu duygulardan da toplumumuzu 
uzaklaştırarak, toplum fertlerinin haysiyetini koruma
yı ona öğretmek için Hazreti Muhammed Aleyhüs-

' selâmın: «Veren el, alan elden üstündür», veya «Üst
teki el, alttaki elden hayırlıdır» düsturu içinde insan
ları, çalışma imkânları varken, dilenme duygusundan 
vazgeçirmekle bunu önleriz. 

Sayın Şener arkadaşımızın da söylediği gibi, yok
sa yarın bizleri dahi araya koymak suretiyle çeşitli 
vesilelerle herkes buradan maaş almaya kalkacak ve 
hepimiz de bunlara çeşitli vesilelerle âlet olacağız ve 
Hükümeti de müşkül durumda bırakacağız; sadece 

kaynağı belli olmayan cüzi Devlet bütçesi ile âcizleri 
tatmin etmekle uğraşacağız. 

Değerli arkadaşlarım, beş dakikalık kısa konuş
mamda bu görüşlerimi böylece arz ederken, Hüküme
tin bu kanunu uyguladığı sırada finansman kaynağını 
bu şekilde çoğaltmaya ve daha kolay kıstaslara bağla
maya mecbur olduğunu bir daha hatırlatarak, kanu
nun muhtaçlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Abbas. 
Değerli arkadaşlarım; oy kupalarında yaptığımız 

açık oylamaya katılmayan sayın üyeler lütfen oyları
nı kullansınlar, rica ediyorum. Kupaları kaldırttıra-
cağım efendim. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Tasarının maddelere geçilmesi hususunda onayını
zı alacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edil
miştir. 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 65 yaşılı doldurmuş, kimsesiz, iş gör
me ve çalışma gücünden mahrum, geçim kaynağı bu
lunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi 
birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir 
veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağ
lanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahke
me kararı veya doğrudan doğruya kanunla bağlan
mış herhangi devamlı bir gelire sahip olmayan Türk 
vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre (60) 
gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit 
edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak miktar 
kadar aylık bağlanır. 

Bunlardan evli olup, eşleri (Kimsesiz olma hali 
hariç) yukarıdaki şartlara haiz olanların aile reisle
rine ise yukarıdaki miktar % 50 artırılarak bağlanır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktar
dan fazla, devamlı gelir sağlayan veya sağlaması 
mümkün olan kimsenin geçim kaynağı var sayılır ve 
kendilerine aylık bağlanmaz. 

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanu
nun yayımlandığı tarihte, nüfus kütüğü kayıtlarında-
ki doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde 
yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı 
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tarihten geriye .doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltme
ler nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Enver Akova 
ve sayın Hasan Yıldırım kişisel olarak söz istemişler
dir. 

Sayın Akova kişisel olarak.,. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Vazgeçiyorum sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtim. 
Sayın Hasan Yıldırım buyurun efendim. 

Açık oylama işlemine katılmayan, iştirak etmeyen 
sayın üye var mı efendim?. Yok. Açık oylama işlemi 
bitmiştir, kupaları kaldırınız. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Kanun tasarısının tümü Yüce Parlamentoda görü
şülürken, gerek grupları adına ve gerekse kişisel adla
rına konuşan arkadaşlarımız kanun üzerinde olumlu 
konuştular ve bunun sosyal bir zorunluluk olduğunu 
ileri sürdüler. Özellikle Hükümetten bir üye arkadaşı
mız da, bunun herhangi bir siyasî partiye mal edilme
yeceğini, Parlamentonun, bütün milletvekili arkadaş
larımızın malı olduğunu belirttiler. Gerçekten, bu ko
nuşmaları ve Hükümet sözcüsü arkadaşımızın düşün
cesini de kıvançla karşılıyorum. Ancak, bendeniz 
1 nci maddenin metnine bağlı kalmak üezre bazı kuş
kularımı ve endişelerimi dile getirmek istiyorum. 

Maddeye ilk bakıldığı zaman, madde metni çok 
mahdut, çok daraltılmış bir durumda^ Meselâ: «65 ya
şını doldurmuş, kimsesiz, iş görme ve çalışma gücün
den mahrum» deniliyor. «Kimsesiz», tabirinin, diğer 
kanunlarda yer aldığı ileri sürülmekle beraber, bu
rada yer almasını ben pek uygun görmüyorum. Ka
nunun amacı, 65 yaşını doldurmuş, iş görme kabiliye
tini yitirmiş kimseye yardımdır. «Kimsesiz» diyoruz. 
Farzımuhal oğlu, kızı veyahut da hanımı var; oğlu 
da fakir. Özellikle kanunun amacı; köyde, kentte ya
şamış, geçim sıkıntısı içinde olan kimseleri kapsı
yor. Oğlu fakir, köyde bulunuyor, ne çifti ne de çu
buğu var, ama sırf oğlu olduğu için kimsesiz sayılma
yacak ve bu durum karşısında 65 yaşını doldurmuş bu 
yurttaşımız kanundan istifade etmiş olmayacak. 

Acaba, Hükümete mensup ve biraz evvel konuşan 
Bakan arkadaşımızın bu yoldaki düşüncesi ne?.. Bir 
hukukçu olarak benim düşüncem şudur; 

Kimsesiz olma, diğer şartlarla birlikte mütalâa edi
liyor. Kanun tasarısının 1 nci maddesindeki diğer şart
lar mevcut olsa bile, 65 yaşındaki bu yurttaş fakirdir, 
herhangi bir sosyal kurumdan yararlanmıyor, başka 
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bir aylığı yoktur, köyde oturuyor ve fevkalâde fakir 
bir oğlu vardır. Ama, bu oğlanın kanun karşısında 
buna bakma zorunluğu vardır diye, bu 65 yaşını bi
tirmiş yurttaşımızı bu kanun tasarısından mahrum et
meye bana göre hak olmasa gerek. Birinci düşüncem 
bu değerli arkadaşlarım. 

Bu itibarla, kanun tasarısının 1 nci maddesindeki, 
«Kimsesiz» kelimesini çıkarırsak, bundan demin arz 
ettiğim durumda olanlar istifade etmiş olurlar. 

Kanun tasarısının 1 nci maddesinde başka bir hu
sus da dikkatimi çekti; «Nafaka almamış olanlar»^ 

İçimizde hukukçu aradaşlanmız, avukatlık, hâkim
lik yapmış birçok arkadaşlarımız var. Medenî Kanu
nun 315 yahut da diğer maddelerine göre mahkeme
ye müracaat ediliyor ve nafaka talep ediliyor. Hâkim 
malî durumunu tespit ederek 50 yahut 100 lira nafa
kaya hükmediyor. Şimdi 50 - 100 lira nafaka aldı 
diye, bu yurttaşımız diğer şartları mevcut olmasına 
rağmen, acaba bu kanundan istifade edecek mi, etme
yecek mi? Bir hukukçu olarak ben, tasarının salt 
lâfzına bakmak suretiyle şu sonuca varıyorum. Eğer 
50 lira nafaka almış ise, kanun tasarısına göre bu va
tandaşımızın bundan istifade etmemesi lâzımdır, de
rim. Bu hususta acaba Hükümet sözcüsünün, Bakan 
arkadaşımızın kanaati nedir? 

Gerçekten bu bir sosyal zorunluluktur ve tasarı
nın Parlamentodan geçmesi lâzımdır. Tasarıyı şu ve
ya bu siyasal teşekküle mal etmenin de yeri yoktur. 
Ancak yeri olmamakla beraber - sırası gelecek ve bel
ki orada da ifade edilir - şunu özellikle belirteyim ki, 
propaganda vesilesi edilmeye başlandı, Televizyonda 
ve radyolarda ilân edildi ve «kanun çıkıyor» denildi; 
8 nci maddede yürürlük maddesinde ise, «Bu kanun 
yayınlandığı tarihi takip eden malî yılbaşında yürür
lüğe girer.», denildi. 

Bir taraftan radyoda ilân edersin, televizyonda 
söylersin, Parlamentoya gelmesi için de Danışma Ku
ruluna teklif götürürsün ve ondan sonra da burada 48 
saat bekletilmeden, öncelik ve ivedilikle görüştürürsün; 
ama yürürlük tarihini de getirirsin ta 1977'ye götü
rürsün. Eğer böyle bir niyet varsa, bu şekilde kanun 
çıkarılırsa, - çok özür dileyeceğim - Hükümete men
sup siyasî partilerin bu konuda samimî olmadıkları 
sonucuna varmış olacağım. 

Onun için 8 nci madde de çok önemlidir. Dün ya
hut da evvelki gün Başbakan Yardımcısı televizyon 
ve radyoda bangır bangır bunun propagandasını yap
tı. Mademki propaganda yapıyorsun, mademki «ka
nunun çıkmasında zorunluk vardır» diyorsun - biz 
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katılıyoruz ve bu kanun çıksın diyoruz - o halde yü
rürlük tarihini bari yayını tarihi olarak yapın; o za
man ben Hükümetten samimiyet, içtenlik beklerim. 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi hakkındaki düşün
cem budur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yıldırım. 
Söz sayın Coşkun Karagözoğlu'nun, buyurun sa

yın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz 

Türk vatandaşlarına aylık bağlanması düşüncesine, 
özellikle ülkemizin içinde bulunduğu sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik koşullan adı altında saygı duymamak 
mümkün değildir. Ancak, çağımızda sosyal güvenlik, 
sosyal yardım anlayışı, hem şahısların, hem hükümet
lerin bir lütfü, bir sadakası olmaktan çıkmış; çağımız
da sosyal yardım, sosyal güvenlik bir sistem, bir düzen 
işi olmuştur. Meseleyi tek tek 65 yaşını doldurmuş 
olanlar, sakat olanlar diye grup grup, palyatif tedbir
lerle ele aldığımız zaman, biraz sonra arz edeceğim 
gibi, iyi niyetle hazırlandığım tartışma konusu yap
mak istemediğim bu tasanda karşılaştığımız sorunlar
la baş başa kalıyoruz. 

Değerli arakdaşlarım; Türkiye'de çalışan nüfusun 
% 80'inin üzerindeki kısmının sosyal güvenliği yok
tur. Sadece Emekli Sanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Bağ - Kur üyelerinin bir ölçüde değişik, farklı, 
parça parça sosyal güvenlik imkânları vardır. Bunun 
dışındaki çalışan nüfusun % 80'ini aşan kısmının sos
yal güvenliği yoktur. Böyle bir ülkede, Anayasamızın 
âmir hükmüne göre, planlı dönemlere girdiğimizi id
dia ettiğimiz 3 ncü Beş Yıllık Plan dönemini uygula
dığımız sürede, 1 nci, 2 nci, 3 ncü Beş Yıllık Planlar
da kesinlikle hükümetlere direktif olarak verilmiş bu
lunan, bütün Türk vatandaşlarının, bir tek sosyal gü
venlik çatısı altında süratle toplanma vecibesini Hü
kümet hatırlamalı, kesinlikle yerine getirmelidir. 

Bunun dışında, bakın şimdi değerli arkadaşlarım, 
«Tek tek palyatif tedbirlerle, aklımıza geldiği zaman
lar, seçim öncesi, seçim sonrası, seçim zaferi, seçim 
hezimeti duyguları, düşünceleri içinde Meclise sevk et
tiğimiz tasarılarla, yapmak istediğimiz amaca nasıl 
varabileceğiz veya Türkiye'de bürokrasi ile halkı, Dev
let idaresiyle halkı nasıl bilerek veya bilmeyerek karşı 
karşıya getiriyoruz»ı, bunu huzurunuza sürebilmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, «65 yaşını doldurmuş kimse
siz». Ne demektir «kimsesiz» değerli arkadaşlarım? 

Kan akrabası olmayan mı, sıhrî akrabası olmayan mı? 
Bu konuyu Bütçe Plan Komisyonunda tartışırken, ıs
rarla sorularıma karşı sayın Bakan lütfettiler, «Mede
nî Kanun bunu tarif etmiştir»; dediler. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda açıkça söylü
yorum ki, Medenî Kanunun şahıs hukukuyle ilgili, 
şahsın hukukunda, aile hukukunda, miras hukukunda, 
kimsesiz kimdir, ayrı ayrı tarif edilmiştir. Miras hu
kukunun amacına, misyonuna uygun unsurlarla kimse
siz tarif edilmiştir; aile hukukunun amacına, mis
yonuna uygun unsurlarla kimsesiz tarif edilmiştir. 
Peki buradaki kimsesiz kimdir? Aile hukukundaki 
kimsesizi mi alacaksınız, miras hukukundakini mi ala
caksınız, şahsın hukukundakini mi alacaksınız? Türk 
hukukunda kimsesiz diye, herkesin üzerinde birleştiği 
bir norm yoktur. Uygulama ne olacaktır o zaman? 
Konya'da başka, izmir'de başka, Elâzığ'da başka, 
mahkeme kararlarında başka, Vatandaş idare ile mah
keme ile karşı karşıya gelecektir. 

Aynı şekilde, «iş görme ve çalışma gücünden mah
rum» ... «iş görme ve çalışma gücünden mahrum», 
ne demektir? Eğer iş görme ve çalışma gücünden f/0 5 
mahrumsa, %, 10 mahrumsa 65 yaşını geçmiş bir Türk 
vatandaşını, bu yardıma müstahak mı kabul edecek
siniz? 

Biliyorum, Türk uygulamasında, Türk hukuk uygu
lamasında, Sosyal Sigortalar Kurumunda böylesine bir 
ölçü vardır; ama bu, fiilen çalışabilecek durumda bu
lunan kimseler için konulmuş olan bir normdur. Bunu 
getirip, bu normu 65 yaşını aşmış olan kişilere, sosyal 
yardım yapacağız dediğiniz kişilere aynı nispette tat
bik ederseniz adalete varmış olur musunuz? Orada 
konulmuş bulunan yüzde nispeti, genç kişiler için dü
şünülmüş olan yüzde nispetidir. Bunu burada 65 ya
şını aşmış olan insanlar için uygulamanızın adaletle 
izah edilir tarafının olduğunu sanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aynı şekilde, - bir değerli 
arkadaşım benden önce işaret etmişti - bunu da Ko
misyonda İsrarla belirmeye ve düzeltilmesini istemeye 
çalışmıştım, Anadoluluyu bilenler..t 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, süre bitiyor efen
dim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Dol
du mu sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Doluyor efendim. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bağ

layayım o zaman. 
. . . Halkımızı bilenler, tanıyanlar yakından bilmek

tedirler ki, Anadolu'da 15 lira, 20 lira olarak bağlan-
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mış nafakalar vardır ve bunlar icrada beklemektedir, 
tahsil edilmemiştir. Kendisine 20 lira, 30 lira nafaka 
bağlanmış olan 80 yaşındaki muhtaç, güçsüz, kimsesiz 
Türk vatandaşı bu kanundan istifade edecek midir, 
etmeyecek midir? 

Değerli arkadaşlarım, burada hemen belirtmek is
tiyorum; sayın Bakan Komisyonda, tasarının 4 ncü 
maddesindeki bir yönetmelikle bu meselelerin halledi
lebileceğini ifade etmek istemişlerdi. Huzurunuzda 
kesin olarak söylemek istiyorum ki, kanunun getir
mediği normu, kanunda tespit etmediğiniz normu yö
netmeliğe bırakamazsınız. Önce bunun, Yüce Mecli
sin kanun yapma hakkına, kendi yetkilerine sahip ol
ma anlayışına ters olmaması lâzımdır. Bununla iliş
kin- pek çok yüksek Anayasa Mahkemesi kararı da 
vardır. Meselenin kesin, açık unsurlarını kanun met
nine koymayacaksınız, «Bunu yönetmelik tayin etsin» 
diyeceksiniz; bunun hukuk anlayışı ile ilgisi olmadığı 
gibi, Anayasamızın açık, kesin, emredici hükümleriy
le de uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Bakandan Komisyon
da, «Önce bu kanunun amacının tespit edilmesi ge
rektiğini; sosyal güvenlik mi düşünüyorsunuz, sosyal 
yardım rai düşünüyorsunuz, ona göre bu amaca uy
gun düşüncelerin tespit edilmesini» istediğimiz zaman, 
«Her ikisi birden düşünülüyor.», demişlerdi. Burada 
ise sadece, «Kanunun amacı sosyal yardımdır.» bu
yurdular. 

Şimdi, Hükümet teklifi 500 liradır, güya bu 500 li
radan uzaklaşılmış intibaını verebilmek için, burada 
657 sayılı Kanuna göre 60 gösterge rakamı getirildiği 
iddia edilmektedir ki, karşılığı 540 liradır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de... 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, yine bir konuya 
giriyorsunuz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Tür
kiye'de asgarî geçim haddi vardır. Türkiye'deki as
garî geçim haddi, Devletin organları tarafından tes
pit edilmektedir. Eğer gerçekten 65 yaşını bitirmiş 
muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarının insan 
gibi, Anayasanın emrettiği insan hakları çerçevesinde 
yaşamasında samimî isek, hiç olmazsa bu insanlara 
asgarî ücret diye tayin edilen normu vermeye mecbu
ruz, 

I Sürem dolduğu için, tasarı ile ilgili asıl ciddî me
seleleri 4 ncü ve 8 nci maddede arz etmeye çalışaca
ğım. 

Teşekkür ederim sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Karagözoğ

lu. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerinde başkaca söz 

I isteyen sayın üye?.. Yok. 
I Madde ile ilgili önergeler var; Başkanlığa geliş sı

rasına göre okutacağım, aykırılık önemine göre de iş
lem yapacağım efendim. 

ıMiUet Meclisi Başkanlığına 
I 65 yaşını doldurmuş mulhtaç - güçsüz ve kimse

siz Türk vatandaşlarına aylık 'bağlanması hakkında 
I 'kanun tasarısının 1 nci maddesinin 2 ncü fıkrasın-' 

dan sonra aşağıdaki fı'kranın eklenmesini saygı ile 
I arz ederiz. 
I Adıyaman Nevşehir 

Abdurrahman Unsal M. SaJbri Dört-kol 
Konya Kastamonu 

Muzaffer Demirtaş Hasan Tosyalı 
I Ankara Erzurum 

I. Hakkı Köylüoğlu Rasim Cinisli 
Sivas 

I Enver Aikova 

«65 yaşını dodurmadiğı halde iş görme ve çalış-
I ma gücünden mahrum bulunduğunu sağlık kurulu ra-
I poru ile tevsik eden ve yukarıdaki şartları haiz olan 

Türk vatandaşlarına da bu kanun hükümlerine göre 
I aynı ölçüde aylık 'bağlanır.» 

I Sayın Başkanlığa 
348 Sıra Sayılı Yasanın 1 nci maddesine aşağı-

I daki fıkranın eklenmesini arz ve rica ederiz. 
I «65 yaşını doldurmamış olmaka 'beraber kimse

siz ve iş görme, çalışma gücünden mahrum, âmâ, 
I malul ve sakat kişiler de Devlet kuruluşlarında iş 
I bulma imkânı sağlanamadığı talkdıirde bu yasadan 
I yararlanır.»ı 

Artvin Balıkesir 
Ekrem Sadi Erdem Necati Cebe 

Eskişehir Tokat 
Murat KâJhyaoğlu Ali Kurt 

Hatay 
Sabri İnce 

I Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 1 nci madde

sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygı ile öneri-
1 riz. 
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«Çalışma gücünü yitirdikleri yetkili sağlık kuru-
larınca saptanmış olan sakatlarla, durumlarına uy
gun bir işe yerleştiri'lemeyen sakatlar, 65 yaşını aş
mamış olsalar bile, Devlet yardımına muhtaç olduk
larını (belgelemeleri halinde, bu kanundan yararla
nırlar.» 

Balıkesir Hatay 
Necati Cebe Sabri' İnce 

Antalya Burdur 
Fahri 'Özçelik Osman Aykul 

Artvin 
Ekrem Sadi Erdem 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 1 nci madde

sindeki 60 gösterge rakamının 80 olarak değiştiril
mesini saygı ile öneririz. 

Artvin Balıkesir 
Ekrem Sadi Erdem Necati Cebe 

Antalya Muğla 
Fahri Özçelik Halil Dere 

Kars Tokat 
Hasan Yıldırım Ali Kurt 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
işleme koyacağız. 

Önergeleri ayrı ayrı okutuyorum : 
(Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 5 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 

efendim? 
PLAN KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, esasen Komis
yon olarak görüşümüz raporda 'belirtilmiştir, onun 
dışında bir mütalaa serdedemeyeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanlbul) — Sayın Baş

kan, hu okunan 'önergelerde har aykırılık galiba söz 
konusu değil, bu nedenle önergelerin tümünü redak-
te ederek tek ibir önerge haline getirmekte ve bir mik
tar da açıiklığa kavuşltuırmalkta yarar var; eğer ten
sip ederseniz... 

BAŞKAN — Tabiî, Komisyonun bileceği bir iş 
Sayın Ölçen. 

Önergeyi dinlediniz... 
PLAN KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Saiyın Başkan, müsaade eder
seniz o takdirde redaksiyon için, yalnız bu maddeyi 
redaksiyon için önergeleriyle birlikte geri alalım, 
redakte edelim, 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 89 ncu maddesi uya
nınca Komisyonun isteği üzerine 1 nci maddeyi Ko
misyona iade ediyorum, önergeleriyle 'birlikte. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu aylıklar ve kanunda yazılı diğer 

ödemeler için her yıl Devlet bütçesine gerekli ve 
yeterli ödenek konur ve aylıklar haksalhiplerine Emek
li Sandığı aracılığı ile bağlanır ve ödenir. 

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

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu aylıkların başlangıç tarihi, ilgili

lerin Emekli Sandığına yapacakları yazılı müracaat
larını takip eden ayibaşıdır. 

Haksahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir pe
şin olarak verilir. Aylığın 'bağlanış tarihi ile dönem 
arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değiştiği 
veya ölüm halinde geri alınmaz. Ancak, aylık bağla
ma ile ilgili geçim şartının kalkması halinde, aylık
lar bu şartın kalktığı tarihi takibeden dönem başın
dan itibaren kesilir. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu Kanuna göre aylık bağlanmada 

veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanılacak 
belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca 
müşterek hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olu
nur. 

©AŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge?.. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, 'bir önergem var. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir sorumuz 

Var, açıklığa kavuşması bakımından; konuşma ola
nağı sağlanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz hakkınız var zaten Sayın Ölçen; 
söz istiyorsanız buyurun efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, Hü
kümete soru sormakla da meseleyi çözümlemek 
mümkün, 4 ncü maddenin işlerliğini sağlamak bakı
mından. İzin verirseniz kısaca yerimden sorayım? 
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BAŞKAN — Tabiî, kısa olmak kaydıyle yeriniz
den mümkün efendim. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Burada eğer, 
söz konusu olan belgeler temin edilemez ve bununla 
ilgili usul bir yönetmelik ile saptanamaz ise, o tak
dirde; söz konusu olan ödemelerin yapılması önemli 
ölçüde gecikecektir, aksayacaktır. Bu nedenle bu 
madde yönetmeliğin hazırlanması, belki 65 yaşı il
gilendiren iş görme ve çalışma gücünden mahrum 
olma gibi nitelikler bakımından uygulanabilir; 
ama ödemeye teşmil edilmemelidir bu madde. Teşmil 
edilecek ise, Hükümet, acaba bu maddenin biran ev
vel işlerlik kazanması, yani hiç olmazsa en azından 
1977 malî yılından itibaren uygulamaya geçebilmesi 
için yönetmeliğin hazırlanmasına dair bir tarih vere
biliyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, Hükümetin 
de bu tasarıyı Parlamentoya sevik ederken gayesi, tasa
rının kanunlaşması halinde, süratle, vakit geçirmeden 
tatbikini sağlamaktır. O yüzden .«yönetmelik» tabirini 
koymuş, «tüzük» dememiştir. Malumuâliniz yönet
meliklerin hazırlanması, tüzüklere nazaran, geçirece
ği formaliteler: bakımından, daha kısa bir süreyi 
icabettirecektir. Gayemiz, arzumuz, yönetmeliği sü
ratle hazırlayıp, biran evvel kanunu tatbik mevkiine 
koymaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 ncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 4. — Bu kanuna göre aylık- bağlanmada 
veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanılacak 
belgeler, en geç üç ay içinde Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.» 

îzmir Adana 
Coşkun Karagözoğlu Mehmet Can 

Kütahya Muğla 
Ahmet Haşim Benli Halil Dere 

Balıkesir Konya 
Necati Ceibe İsmet Büyükyaylacı 

Antalya 
Fahri Özçelik 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, «Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı» diye düzeltilmesine izninizi rica ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — O biçimde okunduğunu kabul edin 
diyorsunuz; evet. 

Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun Sayın 
Karagözoğlu. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel Yüce Meclis önünde arz ettiğim dü
şüncelerimde ortaya koymaya çalıştığım gibi, aslın
da 65 yaşını doldurmuş muhtaç, kimsesiz Türk va
tandaşlarına aylık bağlanması, bu yönetmeliğin ha-
zırlanmasıyle mümkün olacaktır. Bu yönetmeliğin 
hazırlanmasını Maliye ve Sosyal Güvenlik bakanlık
larına vermekle Yüce Meclis işini bitirmiş olmaz. 
Türkiye'de, - sanıyorum ki, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri gayet iyi hatırlayacaklardır - geniş halk yığın-
larıyle ilgili, geniş halk yığınlarına ekonomik ve sos
yal haklar getiren pök çok. yasa halen kâğıt üzerinde 
durmaktadır. Çünkü, ö yasalarda emredilmiş bulunan 
yönetmelikler hazırlanmamıştır, uygulamaya konma
mıştır. Ormanla alâıkah, tütün dkicileriyle alâkalı, 
kredi sistemiyle alâkalı pek çok yasa bu yüzden kâ
ğıt' üzerinde kalmaktadır. Bu itibarla, bu yasanın ha
zırlanması ye uygulamaya konulabilmesi için Yüce 
Meclisin ilgili Hükümet üyelerine verdjği. yönetmelik 
hazırlama imkânını bir süre ile kayıtlamak mecbu
riyeti vardır. Burada üç ay, Sayın Balkanın da ifade 
etmeye çalıştıkları gibi, yeterlidir, hatta fazladır. 

Bn hükümetin devamlı olarak işbaşında kalacağı, 
bir başka hükümetin devamdı olarak işbaşında kala
cağı hüç kimsenin garanlfjisıi ve bilgisi içinde değdiktir 
değerli arkadaşlarım. Yasalar, hükümettiler için ya
pılmaz; yasalar, ülke içlin yapılır, mıilöt için yapı
lır., Eğer, verdiğimiz önergedeki esası kâlbul edecek 
olursanız, bu yasanın uygulamasında samimî iseniz, 
hantgli hfüikümeit gielrse gelsin, üç ay içinde bu yönıet-
meliğli yapmaya mecbur kalacaktır ve gerçekten Tür
kiye'de 65 yaşını doldurmuş mülhltaç, kimsesiz Türk 
vatandaşları, poiiıttik düşüncelerin üstünde, gerşefc-
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ten, hiiç olmazsa bir ölçüde sosyal yardana kavuş
muş bulunacaklardır. 

Teşekkür dderim Sayın Balkan, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karagözoğlu. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddddil-
mişitıir. 

Maddeyi okunan büçürrıiıyle onayımıza sunyyorum: 
Kalbul ddenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edümişltir. 

5 nci maddeyi okuituyorum: 
Makide 5. — Bu Kanuna göre aylığa hak ka

zanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uyma
dığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar % 50 
üazlaısı ile geri alındığı gibi, belgeleri düzenleyen ve 
kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre 
ceza kavuşturması yapılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Önerge?.. Yok." 
Maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

6 nci maddeyi okuituyorum: 
Madde 6. — Bu aylıklar ile bağlanmasında ve 

ödenmesinde kullanılacak belgeler her türlü vergi ve 
resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sdz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Önerge?.. Yok. 

'Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kaibul ddenler... 
Kalbul etmeyenler..., Kalbul edfflmıişltir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanundan yararlananlar Dev

let hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler. 
'BAŞKAN — Maldde üzerinde söz Meyen sayın 

üye?.. Yok. Önerge?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul ddenler... 

Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 
Saıym Yücel, 1 nci maddeyi hazarlayabildünıiz mi 

efendikn? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Biraz sonra vereceğiz. 
ıBAlŞKAN — Zaiten açık oylama yapma olana-

ğumiîz yok Sayın Sezgin, -
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Beş dakJifca müsaade ederseniz* 8 
ıtane önerge var, rediğe (re'diğer) etmek imkânı bağış
layın. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bitinceye kadar 
uzatın Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Efendim, bitinceye kadar uzat
mak bar mesele değil, bunların hepsini yaparız. An-
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oak, Genel Kurulu bekletmeye benim de hakkım 
yok. 

HASAN TOSYALI (Kasltamonu) — 10 dakika 
ara verelim^ 

iBAŞKAN — 10 dakika ara vermemek için de 
bazı engeller var Sayın Tosyalı., 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Komisyonun geri ailımak surdtiiyle redaksiyo
nu yapıp yeni bir maldde tedvin edebilmesi için, ko-

I misyonun toplanarak karar vermesi gerekir; arz 
| öderim. 

BAŞKAN — Talbiî öyle. Çoğunluk arayacağım 
zaten Sayın Ölçen, çoğunluk arayacağım zaiten., Ya-

; ni, Komisyonun gönderdiği metinde Komisyon ço-
i ğunluğunu arayacağım, buna mecburuımv 

| ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
ı yüksek delâletlerinizle Sayın Bakandan soru sormak 
; istiyorum. 
| BAŞKAN — Müzakerelerin sonunda soru so-
i rulması mümkün Sayın Battal. 
i Buyrunuz dfenldkn.* 
| ŞENER BATTAL (Konya) — Sorum şu Sayın 

Başkan: 
î Yapılacak bu yardımların bütçeye malî yükü ne

dir? Bunun Sayın Bakan tarafımdan açıklanmasına 
I delâletlerinizi rica ediyorum. 
| BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baltltal. 
j Sayın Bakan, bütçeye malî yükümlülüğü nedir 
j diye Sayın Baltltal soruyorlar. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET 
; MAHİR ABLUM (Kütahya) — Müsaade ederse-
'• nıiz kürsüden açıklayayım. 
i BAŞKAN — Konuşma hakkınız var efendim. 
î Soruya cevap Vermek üzere buyurunuz, 

| SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA-
] HÎR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 
| arkadaşlarım; 

'Biraz sonra gelecek olan yürürlük maddesiyle de 
ilgisi olduğu ve Yüce Meclîsi bu hususta tenvir et
mek fırsatını bana verdiği idin, bu soruyu soran ar
kadaşıma teşekkür ediyorum,» 

Komisyondaki müzakereler sırasında, değerli Ko
misyon üyelerine şunu arz etmiştim: Bu kabil tat
bikat ilk taJtbikatımızdır. Memlekefakizdeki istatis
tikler, maalesef detaylı, teferruatlı ve yeteri değil
dir. 

Hükümetimiz bu tasarıyı hazırlarken, birtakım 
tahminî rakamlardan hareket etme duirumunda kal
mıştın Elimizde, 1975 yılı sayımı, dökümleri dahi 
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mevcut bulunmamaktadır, 1970 yılı sayımı rakam
larına bakılacak olursa, hailen, o zarnankii rakamlara 
müsteniden, 2,5 milyon civarında 65 yaş ve daha 
yukarı yaşta vatandaşımız 'bulunmaktadır. 

Bunların arasından, tasarının getirdiği şartları ih
tiva eden vatandaş adediimıiz ise, mevcut yaş grubun
daki vatandaşlarımızın % 5 M civarında tahmin edil
mektedir* 500 lira üzerinden alylık bağlanması veya
hut aylık gelir, aylık yardam yapıılması esasına göre, 
ortalama bir tahminle yarım milyar, yani 500 mil
yon liralık asgarî bir maddî kıüföertfi olacağı tahmin 
.edilmektedir. 

Bunu arz etımek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yücel, Komisyonun karar nftsaibı var mı 

efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, maddeyi redüğe ediyo
ruz, Arkadaşlarımızı burada görüyoruz, 12 klişiyi 
bulabileceğimizi sanıyoruz. Yani 2 dakika müsaa
de ederseniz, bu 2 dakika içerisinde maddeyi yeni
den tedvine gayret ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, Genel Kurul bek
liyor, ben değil efendim. Ben çalışma süresinin 
sonuna kadar burada otururum. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) —.Sayın Başkan, maruzatımız İçtüzük 
hükümlerine uygunsa yerine . getireceksiniz, uymu
yorsa diyeceğimiz yok talbiî. ; 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz Sayın Bakaradan sual so
racağım: 

Kaç kişiyi kapsamaktadır, lütfen kürsüden cevap 
versinler. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, rica ediyorum, son
ra sorarız efendim, şimdi sordurmayın bana bunu. 

Sayın Sezgin, efendfiüi ben görüşümü şöyle arz 
edeyim: 

Şimdi, bu tasarının açık oya sunulması müm
kün değil mevcut duruma göre. Hal böyle olunca, 
gelecek celsenin _ başında Sayın Komisyonunuzun 
hem metni sağlıklı hiçimde hazırlanması, hem de 
nisabın temini yönünden, izin verirsentiz veya üy-
gullarnayı da aksatmadan... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendliinv 
Değerli arkadaşlarım, 8 neti madde tasarının yü-

rürlüğüyle ilgilidir. 
1 nci madde Komlisyonca, İçtüzüğün 89 ncu mad

desine göre geri çekildiğine göre, 'bu konuda görüş
melere devam etme olanağımız yok. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Daha evvelce Yüce Heyetin ona
yına sunulmuş bulunan, İstihdam PoMcasıyle İlgili 
122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milletlerarası Ça
lışma Örgütü Anayasa Tadil Belgesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
açric oylama işleminin sonucu Başkanlığa gelmiştir. 

İstihdam Polilİkasıyle llgâl 122 Sayılı Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının oylamasına 214 sayın üye katılmış, 205 
kalbuıl, 4 çekinser oy kullanılmış olup, tasarının ka
nunlaşması ve Mecisiimfızce kabulü için gerekli ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bu konudaki açık oylama işlemi gelecek birleşim
lerde tekrarlanacaktır. 

Milletlerarası Çalışma örgütü Anayasa Tadül 
Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının oylama istemline de 214 sayın 
üye katılmış 61up, 205 kabul, 4 çekinser oy kulla
nılmıştır. 

Bu nedenle, bu tasarının kanunlaşması ve Mec
lisimizce kabul edilebilmesi için gerekli çoğunluğun 
da bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Gerek bu nedenle, gerekse vakitin geçmiş olma
sı nedeniyle, 26.5jl 976 Çarşamba, yani yarın öğ
leden sonra ve 27.5.1976 Perşemlbe güttü resmî tatil 
olduğundan gündemdeki kanun tasarı ve tekiflerinli 
sırasıyle görüşmek için 1.6.1976 Salı günü saat 15,00te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 18,40 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nuh, Tarsus-
Malaz Bölgesi toprak sahiplerinin D, S. 1. drenaj 
ve sulama projesinin dışında bırakılmasına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Se-
lâhattin Kılıç'in yazılı cevabı (7/1117) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakankğınca cevaplandırılmasına delaletinizi 
saygılarımla rica ederim. 4 . 3 . 1976 

tçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

İçel'in Tarsus ilçesinin Ağzıdelik, Kelabmet ve 
Çatalca köylerinde yaşayanlar, Malaz bölgesinde 
kendilerine Devletçe verilen çorak arazji üzerinde ya
şamlarını sürdürmeğe çalışmaktadırlar. Tarımdan 
başka gelirleri de bulunmayan bu köyler halkının 
toprakları küçük birimler halindedir. 

D. S. I., Tarsus ilçemizde sulama ve drenaj ça
lışmaları yapmaktadır. Ancak çalışma alanı içinde ol
masına rağmen, 00 deşarj kanalı ile Çatalca - Ağzı
delik köy yolu arasında kalan onbindekarlık Malaz 
bölgesi sulama ve drenaj projesinin dışında bırakıl
mak istenmektedir. 

1. — Küçük toprak birimlerine sahibolan ve ta
rımdan başka geliri bulunmayan Malaz bölgesi top
rak sahiplerine Sosyal Devlet anlayışı içinde bir ön
celik tanınması gerekirken, bu bölgenin projeden çı
karılmasının tatminkâr bir nedeni var mıdır? Bakan
lık olarak, dar gelirli çiftçiye yardım elinizi uzatmayı 
ne zaman düşünüyorsunuz? 

2. — 1976 yılı programına bu bölgenin de alın
ma olanağı kalmamış mıdır?. 

3. — Büyük toprak sahiplerine Devlet desteği sü
rekli sağlanırken küçük çiftçi kaderine mi bırakıla
caktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 24.5.1976 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/053/104/100 - 28709 

Ktonu : Oral Mavioğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İlgi : 19 . 3 . 1976 gün ve 7/1117-3928-30035 sa

yılı yazınız. 
İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun Tar

sus - Malaz bölgesi toprak sahiplerinin Devlet Su İş

leri drenaj ve sulama projesinin dışında bırakılması
na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun Tar
sus - Malaz bölgesi Toprak Sahiplerinin DSİ. Drenaj 
ve Sulama Projesinin dışına bırakılmasına ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : 1. — Küçük toprak birimlerine sahip olan 
ve tarımdan başka geliri bulunmayan Malaz Bölgesi 
toprak sahiplerine sosyal Devlet anlayışı içinde bir 
öncelik tanınması gerekirken, bu bölgenin projeden 
çıkarılmasının tatminkâr bir nedeni var mıdır? Ba
kanlık olarak, dar gelirli çiftçiye yardım elinizi uzat
mayı ne zaman düşünüyorsunuz? 

Soru : 2. — 1976 yılı programına, bu bölgenin de 
alınma imkânı kalmamış mıdır? 

Soru : 3. — Büyük toprak sahiplerine Devlet 
desteği sürekli sağlanırken, küçük çiftçi kaderine mi 
bırakılacaktır?, 

Cevap : 1-2-3 — Çatalca - Ağzıdelik köylerini bir
birine bağlayan köyyolu ile TDO (00) drenaj kanalı 
arasında kalan ve şimdilik proje dışı bırakılmış olan 
saha, + 2.00 kotu altında bulunan ve cazibe ile tah
liyesi mümkün olmayan ve projesine göre drenaj ya
parak sulanabilecek sahalardır. 

Bahis konusu köylerin arazileri, Seyhan III ncü 
merhale projesi kapsamı içinde yer almaktadır. 

Aşağı Seyhan III ncü Merhale projesi, toplam 
yatırım bedeli 395 000 000 TL. olup, 1976 yılı büt
çesinden 14 000 000 TL. ödenek tefrik edilmiş ve 
1982 yılında ikmâl edilecek şekilde programlanmıştır. 

Bu şekilde yapılan sulama projelerinin ekonomi
si daha düşük olduğundan ileriki yıllarda ele alınma
sı mümkündür. , 

Bu teknik zaruretin dışında sorunuzda ifade et
tiğiniz hususlar ne bu proje için ne de bütün Tür
kiye'de ele alınan ve yapılan işlerde bahis konusu 
olmadığı Adalet Partisinin gerçekleştirmiş olduğu 
eserlerden rahatça görülebilir. 

Bilgilerinize sunarım. . 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabî Kaynaklar Bakanı 
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2. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Bulnacak Orman İşletmesi Müdürlüğünde 
görevli Bölge Şefinin nakil işlemine ilişkin sorusu ve 
Orman Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı 
(711144) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumuzun Orman Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet Duyurulma
sını rica ederim. 

Saygılarımla 
Giresun Milletvekili 

Orhan Yılmaz 
Soru : 
Giresun Orman Başmüdürlüğüne bağlı Bulancak 

Orman işletmesi Müdürlüğü Paşakonağı Bölge Şefi 
Orman Yüksek Mühendisi Zekai Oruç hakkında ya
pılan ve başka Başmüdürlük bölgesine olan nakil iş
leminin nedenleri nelerdir? 

Adı geçen bölge şefinin nakli normal midir? 
Bu nakil işlemi bölge şefi Zekai Oruç'un kabulü 

alınarak mı yapılmıştır? 
Bölge Şefi Zekâi Oruç hakkında görevi nedeniyle 

bir şikâyette bulunulmuş mudur? Şikâyette bulunul
muş ise bu şikâyet kimler tarafından yapılmış ve şi
kâyetin konusu nedir? 

GöreVe başladığınızdan bu yana Giresun Orman 
Başmüdürlüğünde görevden aldığınız başka yerlere 

nakil yaptığınız ve Giresun Orman Başmüdürlüğün
de göreve getirdiğiniz kamu görevlilerinin sayıları 
ne kadardır ve isimleri ile getirildikleri görev yerle
ri nelerdir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 23 . 5 . 1976 

Özel Kalem Müdürlüğü 
01-506 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 4 . 1976 tarih, 7/1144 - 4014/307K) sa

yılı yazınız. 
Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın yazılı so

ru önergesi tetkik ettirilmiştir. 

1. — Giresun Orman Başmüdürlüğüne bağlı Bu
lancak işletmesi Paşakonağı Bölge Şefi Zekâi Oruç, 
görülen idarî zaruret üzerine başka bir mahalle nak
ledilmiştir. 

2. — 1 . 4 . 1975 ilâ 26 . 3 .1976 tarihleri arasın
da, Giresun Orman Başmüdürlüğünden 27 memur 
başka yerlere naikledilmiş, aynı müddet içerisinde 24 
memur Giresun Başmüdürlüğüne naklen tayin olun
muştur. Bu memurların isim ve vazifelerini gösterir 
2 cetvel ilişiktedir. 

Keyfiyeti bilginize sunarım. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 
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1 . 4 . 1975 - 26 . 3 . 1976 döneminde Giresun Başmüdürlüğünden 
Sıra 
No. Adı ve Soyadı Kadro Unvanı 

9\ 

8 

1 Eyüp Aksu 
2 İlyas Oral 
3 M. Reşit Sağnaklar 
4 Sait Aksu 
5 Erol Yılmazer 
6 Adnan Özşahin 
7 Mustafa Bekâr 
8 t. Hakkı Alıcı 
9 Nurettin Öztopbaş 

10 Emin Karpuz 
11 . İhsan Balcı 
12 Süleyman Erdem 
13 A. Ertan Osmanoğiu 
14 Mustafa Bayrak 
15 Ömer Yüksel 
16 Hüseyin Döşer 
17 A. Gani Tür 
18 Hasan Yavuz 
19 Sefer Ertaş 
20 Şevket Orhan 
21 Yusuf İbrahimoğlu 
22 Muhlis Yiğit 
23 Selâhattin Gürgen 
24 Tuncer Şişman 
25 . Ali Sırtlı 
26 Zekâi Oruç 
27 Aü Adıgüzel 

Orman Teknikeri 
Orman Yüksek Mühendisi 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
> » » 

Muhafaza Memuru 
Veznedar 
Muhafaza Memuru 

» » 
Orman Teknikeri 
Orman Yüksek Mühendisi 

» » » 
» » » 

er başmüdürlüklere atanan elemanları gös 

Atandığı Görev 

Kumluca Bölge Şefliğine 
Ge. Md. Silvikültür işleri 
İstanbul Baş. Md. Baş. Mühendis. 
Boyabat iş. Müdür Muavinliğine 
Amasya Baş. Md. Gökdere Bölge Şef. 
Sarıkamış İşletme Müdürlüğüne 
Edremit İşletmesi Mühendisliği 
Namrun Bölge Şefliğine 
Trabzon Baş. Md. Mülkiyet Ks. Md. 
11. No. lu kadastroya 
Afyon İş. Merikez Bölge Şefligi 
Afyon İşletme Müdürlüğüne 
Trabzon Baş. Md. Planlama Hey. 
İzmir Yol Grup Müdürlüğüne 
Balıkesir Baş. Md. Uzmanlığına 
Eskişehir Baş. Md. Uzmanlığına 
Adana Paşmüdür Muavinliğine 
Ayancık Yemişli Bölge Şefliği 
Samsun Kavak İstasyonuna 
Ayancık İşletmesi Muh. Me. 
İstanbul İşletmesi emrine 
Oltu İşletmesi Muhafaza Me. 
Artvin İş. Muhafaza Memurluğuna 
Kızılcahamam Merkez Bölge Şef. 
Pazar İşletmesi Müdür Muavin. 
Akdağmadeni Bölge Şefliğine 
17 No. lu Orman Kadastrosuna 



1 . 4 . 1 9 7 5 - 1 . 4 . 1 9 7 6 döneminde diğer Başmüdürlüklerden Giresun Başmüdürlüğüne atanan elemanları göst 
Sıra 
No. Adı ve Soyadı Kadro Unvanı Şimdiki Görevi 

9\ 00 
-a 

1 Emin İnan 
2 Yusuf Erol 
3 M. Ali Karadeniz 
4 Mehmet Işık 
5 A. Kadir Gülsoy 
6 Kesim Henden 
7 Yıldırım Yalçın 
8 Burhan Özgüç 
9 Mehmet Akgün 

10 Aydın Turan 
11 Temel Nucumi Yılmaz 
12 Sedat Çağrrkan 
13 Erdoğan Somuncu 
14 Nazım Öztürk 
15 Abdullah Gülenç 
16 Osman Meral 
17 Niyazi Çetin 
18 Fevzi Er 
19 Vehbi Şimşek 
20 Süleyman Ülker 
21 Ahmet Sezer 
22 Kalman Yüksel 
23 Adnan Türkyılmaz 
24 M emiş Kahveci 

Orman Yüksek Mühendisi 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
x> » » 
» » » 
» » » • 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » N » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » • » 

Orman Teknikeri 

Giresun Bölge Başmüdürü 
» Başmüdür Muavini 
» » » 

Başmüdürlük Uzmanı 
Baş. Md. Yol. Pl. Gr. Müdürü 
Pazarlama Üretim Ks. Müdürü 
Tirebolu İşletme Müdürü 
Akkuş İşletme Müdürü 
Personel İşleri Ks. Md. 
Espiye Yağlıdere Bl. Şefi 
Akkuş Düzdağ Bölge Şefi 
Ordu Gölköy Bölge Şefi 
Giresun İkisu Bl. Şe. Refiki 
Akkuş Salman Bölge Şefi 
Tirebolu Çayırhan Bl. Şefi 
Akkuş İşletme Mühendisi 
Bulancak İşletme Müdürü 
Espiye İşletme Müdürü 
Bulancak M e t t e Bölge Şefi 
Giresun Merkez Bölge Şefi 
Giresun İş. Müdür Muavini 
Giresun İşletmesi Mühendisliği 
Mülkiyet Kısım Müdürü 
Ünye Merkez Bölge Şefi 
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3. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlı
ğınca yapılan telsiz cihazları alımlarında yolsuzluk 
bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/1166) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı tarafı-

rından yazılı olarak cevaplandırılması için aracı
lığınızı saygı ile arz ederim. 2 . 4 . 1976 

Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş 

Soru : 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü, Teknik Daire 

Başkanlığında özellikle telsiz cihazları alımında bü
yük rüşvet olaylarının döndüğü öne sürülmektedir 
doğru mudur? 

2. — Hiçbir komisyon kararı olmaksızın Teknik 
Daire Başkanı Yusuf Ziya Gülek'in kararı ile 1968 
yılından buyana alınan telsiz haberleşme cihazlarının 
Loohheed olayına adı karışan Altay firmasından 
sağlandığı bildirilmektedir, doğru mudur, başka fir
malardan da satın alınmışmıdır, alınmışsa bu firma
ların adları? 

3. — Telsiz cihazlarının satınalınmasında komis
yon kararına gerek varmıdır, varsa bu gereklere ne
den uyulmamıştır? 

4. — Yine ileri sürüldüğüne göre : E - 5 Karayo
lu üzerinde bir süre önce Almanlar tarafından hibe 
yoluyla kurulan trafik istasyonlarının telsizleri, Em
niyet Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlığın
ca çalıştırılmamış ve bir süre sonra da yerlerine Al
tay firmasından komisyon karşılığı sağlandığı ileri 
sürülen Motorala telsiz şebekesi konulmuştur. 

a) Bu iddia doğru mudur? 
b) Doğru ise buna neden lüzum görülmüştür, 

kurulmuş tesis varken niçin sökülmüş, yeniden ci
hazlar alınmış ve bunca masrafa girilmiştir? 

5. .— Emniyet Genel Müdürlüğü Teknik Daire 
Başkanlığı Satın alınması gereken telsiz cihazlarını 
değişik firmalardan değilde, neden hep Altay firma
sından temine çalışmıştır, b'aşka firmalarla da bu ko
nularda alış verişleri olmuş mudur? 

6. — Teknik Daire Başkanlığınca Altay firmasın
dan 1 000 kilovatlık bir radyo istasyonu kurulması 
yolunda alınan cihazlarında 5 yıldır çalıştırılmadığı 
iddia edilmektedir doğru müdür? 

a) Doğru ise nedenlerinin açıklanması? 
b) Bir suç unsuru tespit edilmişse ilgililer hakkın

da herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

7, — Emniyet örgütünün Gölbaşındaki tesislerin
de değeri milyonları bulan cihazlar Teknik Daire 
Başkanlığı önünde milyonlarca liralık jenaratörler ve 
Dikmen tepesi çaldağı mevkiindeki radyoling cihaz
larının çürümeye terkedildiği iddiası yaygındır, doğ
ru mudur? 

Doğruysa : 
a) Bu konuda şimdiye kadar ne gibi işlemler ya

pılmıştır? 
b) Millî gelirin bu tarz yitirilmesine ilgililerce ne

den göz yumul muştur? 
c) Sökülüşünün veya çürümeye bırakılışının, kul

lanılmamakta İsrar edilişinin gerekçeleri nelerdir? 

8. — Emniyet Genel Müdürlüğü, Teknik Daire 
Başkanlığının gerek üst makamlarca, gerekse Maliye 
Müfettişlerince 8 yıldan bu yana hiç teftiş edilme
diği öne sürülmektedir doğru mudur? Doğru ise: 

a) Bu süre içinde niçin teftiş görmemişlerdir? 
b) Teftiş edilmişler ise hangi Bakanlığa bağlı ve 

hangi müfettişlerce teftiş edilmişlerdir? 
c) Teftiş edilmemiş iseler, bu dairenin teftiş edil

memesinde ihmali görülen Bakanlık Teftiş Kurulla
rı yetkilileri hakkında herhangi bir soruşturma açıl-
mışmıdır veya açılması gerekmez mi? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 25 . 5 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Bütçe Malî işler 
Şube : Satınalma-ılkmal 

Konu : Önerge Hk. 
116209 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 14 . 4 . 1976 gün ve Millet Meclisi Baş

kanlığı, Kanunlar Müdürlüğü 7/1166-4063/30970 sa
yılı yazı. 

b) 10 . 5 . 1976 gün ve Millet Meclisi Başkanlı
ğı, Kanunlar Müdürlüğü 7/1166-4063/30970 sayılı 
yazı. 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, Genel 
Müdürlüğümüz Teknik Daire Başkanlığınca yapılan 
telsiz cihazları alımlarında, yolsuzluk bulunduğu id-
dialarıyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişlerince ya
pılan soruşturma sonuçlanmış ve soruşturma dosya
sı memurin Muhâkematı hakkındaki Kanuna göre iş
lem yapılmak üzere, Danıştay Başkanlığına intikal et
miş bulunduğundan sorular cevaplandırılmamıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 
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4. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, ter
cihli telefon tahsisine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1186) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 12 . 4 . 1976 

Adana Milletvekili 
İlter Çubukçu 

Bakanlığınıza bağlı PTT idaresi bir Kamu İkti
sadî Teşebbüsü olduğu için ilgili kanunlara göre yal
nızca gözetim ve denetiminiz altında bulunmaktadır. 

1. — Ulaştırma Bakanları hangi yasa ve madde
sine dayanarak tercihli telefon tahsisi yapabilmek
tedirler? 

2. — Gözetim ve denetiminiz altında bulunan bir 
kamu kuruluşu yönetim kurulunan Bakana tercihli 
telefon tahsis yetkisi tanıması, idarî hiyararşiye uy
gun mudur? Değil ise bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

3. — 1969 yılından sonra Bakanlığınız PTT'den 
yazılı olarak tercihli telefon tahsis yetkisinin artırıl
ması talebinde bulunmuş mudur? Yapılan değişiklik 
olmuş ise nelerdir? 

4. — PTT'nin uygulamakta olduğu «Tercihli te
lefon tahsis yönetmeliği» ilgili yasalara uygun olarak 
gerekli işlemleri gördükten sonra resmî gazetede ya
yınlanmış mıdır? Yayınlanmamış ise hukuken ge
çerli olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? 

5. — Son on yılda Ulaştırma Bakanları her yıl 
kaç adet telefon tahsisi yapmışlardır? Bakan tahsisi 
ile telefon alanlardan Ankara, İstanbul ve İzmir'de 
sıra bekleyen var mıdır? Miktarlarını belirtir misi
niz? 

6. — Ulaştırma Bakanları teleks tahsisi yapmakta 
mıdırlar? Yapılıyorsa yasal dayanağı açıklarmısınız? 
Bakanlarca kime hangi tarihlerde kaç adet teleks tah
sisi yapılmıştır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 1 8 . 5 . 1976 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 
HGM. : 12908/0-43-7724-13146 

Konu : Soru Önergesi Hk. 

ilgide açıklanan Millet Meclisi Adana Milletve
kili Sayın tlter Çubukçu'nun Bakanlığanıza: tevcih 
eylediği yazılı soru önergesi ile ilgili (2) nüsha ce
vap ekte sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sorular ve cevaplar 
Soru : 1. — Ulaştırma Bakanları hangi yasa ve 

maddesine dayanarak tercihli telefon tahsisi yapabil
mektedirler.? 

Cevap : 1. — a) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Ka
nununun 1 nci maddesinde : «Karasuları ile beraber 
bütün Türkiye Cumhuriyeti havzai hükümetindeki 
memalik dahilinde Telgraf ve Telefon tesis ve işlet
mesi hükümetin tahtı inhisarında olup gerek mevcut 
gerek atiyen vücuda getirilecek bilumum Telgraf ve 
Telefon Muhaberesi, tarz ve usulü için kullanılacak 
vesait ve şeklin mahiyeti ne olursa olsun, inhisara 
dahil ve işbu tatbikatı ve istimal suretlerini, kavaidi-
ni idare, izafeten Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi
ne mevdudur.» 

b) 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Mü
esseseleri ve iştirakler hakkında Kanunun 8 nci mad
desinde; «Yönetim Kurulu Teşekküllerin karar or
ganı olup Teşekkülün en yüksek seviyede yönetme 
karar alma yetki ve sorumluluğunu taşır» 

Hükümleri yer almıştır. 
Telgraf ve Telefon Tesis ve İşletmesine ait uygu

lama biçim ve kurallar yasalarda belirtilmediğinden 
yukarıdaki yasa hükümlerinin anlamı içinde Tele
fon tesis ve nakil isteklerinin karşılanmasında uygu
lanacak kurallar «Tercihli Telefon Tesis Yönetmeli
ği» ile tespit edilmiş ve bu yönetmelik PTT Yöne
tim Kurulunun kararı ile onaylanarak yürürlüğe 
konulmuştur. 

Buna göre, yasa hükümlerine uygun olarak hazır
lanan Tercihli Telefon Tesis Yönetmeliğinin (2-1) 
maddesinde «Devlet Sektöründe telefon'a kafi ihti
yacı görülen önemli memuriyet makamları ile bu ma
kamları işgal eden görevlilerin ikâmetgâfalarına ve 
idarî, siyasî ve diğer zarurî nedenleri bulunan Özel 
ve Tüzel kişilere Ulaştırma Bakanının tensibiyle ko
nulacak telefonlar» metni yer almış bulunmakta
dır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanun

lar Müdürlüğünün 7/1186.4125/31399 sayı ve 
16 . 4 . 1976 günlü yazısı. 
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Som : 2. — Gözetim ve denetiminiz altında bu
lunan bir Kamu kuruluşu yönetim kurulunun Ba-
kart'a tercihli telefon tahsis yetkisi tanıması, idari 
hiyararşiye uygun mudur?. Değil ise bu konuda ne 
düşünüyorsunuz.? 

Cevap : 2. — Santral ve şebeke yetersizliği nede
niyle çekilmekte olan telefon darlığı ve yapılan tev-
siata rağmen yıllarca evvel telefon müracaatında bu
lunanların isteklerini sağlamakta karşılaşılan güçlük
ler gözünün de tutularak tercihli telefon tesis yönet
meliğinde tercihan verilecek telefon miktarının 
mümkün olduğu kadar sınırlandırılması zorunlu-
ğunda kalınmıştır. 

Bu bakımdan, tercihli telefon tesis yönetmeliği 
kapsamında olmayıp telefon'a kafi ihtiyacı görülen 
Devletin emniyetine ve umumî asayişine, insanların 
selametine, yurt ekonomisine geniş katkıda bulunan 
ticarî ve sanaî kuruluşlara ve saireye müteallik tele
fon tesis ve nakil isteklerinin normal sıralarında kar
şılanamaması halinde tercihan telefon verilmesini ve 
takdir hakkının ise daha geniş kullanılabilmesini te-
minen tercih takdir yetkisi Ulaştırma Bakanına bıra
kılmıştır. 

Soru : 3. — 1969 yılından sonra Bakanlığınız 
PTT'den yazılı olarak tercihli telefon tahsis yetkisi
nin artırılması talebinde bulunmuş mudur?. Yapılan 
değişiklik olmuş ise nelerdir?. 

d) Seyyahat acenteleri ve Şubeleri telefon istek
lerinin, 

e) Mahalle Muhtarlıkları Telefon isteklerinin, 
f) Ulaştırma Bakanlığı personeli, PTT personeli 

ve emeklileri telefon isteklerinin, 
Tercihan karşılanması hususları ilâve edilmiştir. 

Ayrıca mezkûr yönetmelikde tabiplerin muaye
nehane veya evlerine bir, diş tabiplerinin ise yalnız 
muayenehanelerine bir telefonun tercihan verilmesi 
yer aldığı halde 12 . 7 . 1974 gün ve 12005-5230-11042 
sayılı yazımızla tabiplerin telefonu bulunmayan mu
ayenehane ve ikâmetgâhlarına birer adet telefonun 
tercihan verilmesi hususu PTT Genel Müdürlüğün
den istenmiş ve Yönetmeliğin (2-XIII) maddesi buna 
göre değiştirilmiştir. 

Soru: 4. — PTT'nin uygulamakta olduğu «Ter
cihli telefon tahsis yönetmeliği» ilgili yasalara uygun 
olarak gerekli işlemleri gördükten sonra resmî ga
zetede yayınlanmış mıdır?. Yayınlanmamış ise hu
kuken geçerli olup olmadığı konusunda ne düşü
nüyorsunuz.? 

Cevap : 4. — Tercihli telefon tesis Yönetmeliği, 
telefona kafi ihtiyacı görülen hakikî ve hükmî şahıs
lara ne şekilde ve hangi sıraya göre tercihli telefon 
verileceğini, bu telefonlar hakkında uygulanacak iş
lemleri gösteren ve Teşekkülün (PTT İdaresinin) iç 
bünyesine taalluk eden Yönetmeliklerden olup, Ana-
yasanının 113 ncü ve 1322 sayılı kanunun 1-Z mad
delerinde bahsi geçen yönetmelikler niteliğinde ol
madığından resmî gazetede yayınlanma zörunluğu 
bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, sözü edilen yönetmelik Resmî Gaze
tede yayınlanmamış olmasına rağmen hukukî geçer
liği korumaktadır. 

Soru : 5. — Son 10 yılda Ulaştırma Bakanları 
her yıl kaç adet telefon tahsisf yapmışlardır.? Bakan 
tahsisi ile telefon alanlardan Ankara, İstanbul ve İz
mir'de sıra bekleyen varmıdır? miktarlarını belirtir-
misiniz.? 

Cevap : 5. — 1 . 1 . 1966 tarihinden 31 . 3 . 1976 
tarihine kadar verilmiş olan tercihli telefon miktarı 
ile Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri için halen 
karşılanamayıp sıra bekleyen Bakan tercih emirleri 
miktarı ek (1) listede gösterilmiştir. 

Soru : 6. — Ulaştırma Bakanları Teleks tahsisi 
yapmaktamıdırlar? Yapılıyorsa yasal dayanağı açık
lanmışınız? Bakanlarca kime hangi tarihlerde kaç 
adet Teleks tahsisi yapılmıştır.? 

Cevap : 3. — Gerek 1969 yılından evvel gerekse 
sonra Bakanlığımızca tercihli telefon tahsis yetkisi
nin artırılması hususunda PTT Genel Müdürlüğün
den herhangi bir talepte bulunulmamıştır. 

Ancak, 15 . 9 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren ve 
PTT Yönetim Kurulunun kararı ile onaylanan «Ter
cihli telefon tesis yönetmeliğinin sosyal ve ekonomik 
gelişmeler muvacehesinde günümüz ihtiyaçlarına ce
vap vermediği nedeniyle değiştirilmesi hususu Ba
kanlığımızca PTT Genel Müdürlüğünden istenmiş 
olup 1 . 6 .. 1973 gün ve 12004/5599-9311 sayılı ya
zımız eki yönetmelik taslağı PTT Genel Müdürlüğün
ce incelendikten sonra PTT Yönetim Kurulunun 
onayını müteakip 1 . 7 . 1973 tarihinden itibaren yü
rürlüğe konmuştur. 

1 . 7 .1973 tarihinde yürürlüğe giren tercihli te
lefon tesis yönetmeliğinde; 

a) Yurt güvenliği ve asayişi ile ilgili resmî tele
fon isteklerinin, 

b) Resmî daire ve müesseseleri ile kamu iktisadî 
kuruluşları telefon isteklerinin, 

c) Siyasî partilerin telefon isteklerinin, 

— 690 



M. Meclisi B : 104 25 . 5 . 1976 O : 1 

Cevap :. 6. — Bakanlığımızca Teleks tahsisi yapıl
maktadır. Yasal dayanağı yukarıda 1 nci maddede 
belirtilmişti. Bakanlığımızca kimlere hangi tarihler
de kaç adet teleks tahsisinin yapıldığı, Millet Mec
lisi Jç Tüzüğünün 96 ncı maddesi hükmü karşısında 

soru önergesinin süresinin azlığı, nedeniyle tespit edi
lememiş olup ancak. PTT Bölge Başmüdürlükleri iti
bariyle toplam verilen tercihli teleks miktarıyle bun
lardan karşılanamayanların miktarı ek (2) listede 
gösterilmiştir. 
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Ek : 1 
1 . 1 . 1966 Tarihinden 3 1 . 3 . 1976 Tarihine Kadar Ulaştırma Bakanbğınca Verilen Tercih Emirleri ve 

tarını Gösterir Tablo 
Tercih Emrinin Verildiği Yıllar 

Tercih Emrinin 
Gönderildiği Yer 

Ankara Telefon 
Başmüdürlüğü 
istanbul Telefon 
Başmüdürlüğü 
îzmir Telefon 
Başmüdürlüğü 
Diğer Şehirler 
Yekûn 

Not : 1. — 1976 yıl 

1966 

1 149 

851 

48 
277 

2 325 

1967 

666 

245 

29 
50 

990 

1968 

699 

345 

34 
193 

1 271 

1969 

2 461 

1 391 

113 
420 

4 342 

ı sütununda gösterilen rakamlar ilk 
2. — Rakamlar adet olarak gösterilmişi ir. 

1970 

1 820 

934 

113 
246 

3 113 

1971 

1 397 

965 

38 
362 

2 762 

3 aya aittir. 

1972 

1 253 

1 075 

75 
435 

2 838 

1973 

1 856 

1 281 

77 
609 

3 623 

1974 

1 714 

1 976 

124 
725 

4 539 

1975 

2 582 

2 859 

404 
1 369 
7 214 
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Ek : 2 
Verilen Karşılanan 
Tercih Tercih 

Bölge Adı Adedi Adedi Bekleyen 

Adana 
Afyon 
Ankara 
Balıkesir 
Çankırı 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzurum 
Eskişehir 
istanbul 
İzmir 
Konya 
Samsun 
Sivas 
Trabzon 
Van 
foplam 

25 
6 

75 
3 
1 
5 
6 
7 
3 

195 
14 
— 

6 
4 

.6 
— 

356 

10 
1 

50 
— 
— 

2 
5 
2 
1 

101 
-- 13 

— 
1 

— 
. 2 

— 
188 

15 
5 

25 
3 
1 
3 
1 
5 
2 

94 
1 

— 
5 
4 
4 

— 
168 

5. — Adar\a Milletvekili Hasan Cerit'in, gecikme 
cezalarının tahsiline olanak vermeyen sorumlulara iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
zılı cevabı. (7/1192) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle 
arz ederim. 1 6 . 4 . 1976 

Hasan Cerit 
Adana Milletvekili 

Soru : Teftiş Kurulu Başkanlığının 11 . 4 . 1974 
tarih ve 406 d: 39/73 - 32 sayılı raporunda belirle
nen gecikme cezalarının tahsiline olanak vermedik
leri anlaşılan Genel Müdür muavini Muhittin Er-
ker ile Malzeme Dairesi Başkanı Rıfkı Danışman 
haklarında işlem yapılıp yapılmadığını? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
TKB : 41 - 8/976/282 18 . 5 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 4 . 1976 gün ve 7/1192, 4147/31560 

sayılı yazınız. 
. İlgi yazılarına ekli Adana Milletvekili Sayın Ha

san Cerit'in PTT Genel Müdür Yardımcısı Muhit
tin Elker ile Teşekkül Malzeme Dairesi eski Başka
nı Rıfkı Danışman haklarında Bakanlığımıza yönelt-

25 . 5 . 1976 p : .1 

tiği 16 . 4 . 1976 tarihli yazılı soru önergesi tetkik 
edilmiştir. 

Yazılı soru önergesinde değinilen konunun PTT 
Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin Merkez Muhasebe 
servislerinde yaptıkları teftiş sonunda düzenledikle
ri raporda yer aldığı. 

Sözü edilen raporda; 
1. -*- 7 500 Km. lik harici tesisat teli alımı için 

Teşekkül ile Kavel Kablo ve Elektirik Malzemesi 
Ltd. Şirketi arasında aktedilen 1 1 . 9 . 1964 gün ve 
7 666 sayılı sözleşme hükmüne istinaden gecikmeli 
teslimden dolayı 205 493 62 TL. sının. 

2. — 5 000 Km. lik harici tesisat teli için yine 
Teşekkül ile mezkûr firma arasında mevcut 4.5.1965 
gün ve 6 533 sayılı Sözleşme gereğince 2,5 aylık ge
cikmeden mütevellit 549 046 00 TL. sının. 

Firmadan gecikme cezası olarak tahsili gerekir
ken, Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Elker ile 
Malzeme Dairesi Başkanı Rıfkı Danışman'ın yetki
leri dışında süre uzatımında bulunmaları yüzünden 
sözü edilen gecikme cezalarının tahsilsiz bırakıldığı 
belirtilerek, idare zararı şeklinde nitelenen bu meb
lâğın ilgililerden rızaen, mümkün olmadığı takdirde 
hükmen tahsili önerisinde bulunulduğu. 

Yazılı soru önergesinde yer alan Genel Müdür
lük Teftiş Kurulu Başkanlığının Makama muhatap 
11 . 4 . 1974 gün ve 39/73 - 32 D. 406 sayılı takdim 
yazısında ise, mezkûr rapordaki öneriler özetlendik
ten sonra, Yönetim Kurulunun onayına bağlı alım
lara ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulanmasında, 
icranın yetki sınırları gözetilerek, Yönetim Kurulu 
Kararına dayalı olmaksızın Genel Müdürlükçe süre 
uzatımında bulunulmasından ötürü, Kavel Firmasın
dan tahsil edilmediği raporda belirlenen 754 539 62 
liralık gecikme cezası konusunda, takdire göre işlemin 
onanması veya gerekiyorsa soruşturma açılması yön
lerinin Yönetim Kurulunun bilgi ve takdirine sunul
ması hususunun önerildiği. 

Mezkûr yazının Genel Müdür tarafından müta
laa için Başhukuk Müşavirliğine havale olunduğu, 
Başhukuk Müşavirliğince de Teftiş Kurulu Başkanlı
ğının görüşüne iştirak olunması dolayısıyle konunun 
Yönetim Kuruluna intikal ettirildiği. 

Yönetim Kurulundaki müzakereler sonunda, akt-
oiunan sözleşme hükümlerinin takip ve tatbikinin 
Genel Müdürlükçe yapılmış olmasının normal bu
lunduğu, ancak Müfettiş raporu muvacehesinde ko
nunun bir def a da teşkil olunacak heyete dosyası üze
rinden tetkik ettirilerek varılacak sonuca göre gere-
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ğinin yapılması hususunun 5 . 11 . 1974 gün ve 7414 
sayılı karara bağlandığı. 

Personel Dairesi Başkanı, Başhukuk Müşaviri ve 
Başmüfettişten oluşan Komisyonunun %8 . 1 . 1975 
tarihli raporunda, dosyanın incelendiği, ihale işinde 
kullanılan ham maddenin Türkiye'de bulunmadığı, 
Firmanın sipariş ettiği ham maddenin de Amerika' 
daki gemi işçileri grevi nedeni ile zamanında Türki
ye'ye sevkedilemediği hususlarının resmi belgelerle 
tevsik edilmesi muvacehesinde, gecikmelerin süre 
uzatımı bakımından birer mücbir sebep sayılıp sa
yılmayacağı keyfiyetinin tamamıyle takdire taalluk 
eyleyen bir mesele olduğu. 

Yönetim Kurulunca, bu sözleşmelerin uygulan
masında Genel Müdürükçe yürütülen işlemlerin nor
mal bulunması karşısında bu konuda yapılacak baş
ka bir işlem kalmadığı görüşünün öne sürüldüğü. 

Sözü edilen rapordaki görüşe istinaden de Ge
nel Müdürün 9 . 1 . 1975 tarihli direktifleri uyarın
ca dosyanın muameleden kaldırıldığı. 

Anlaşılmış bulunmaktadır. 

Açıklanan durum muvacehesinde, Firmanın ihti
yarı dışında vukubulan ve mücbir sebebe istinad et
tiği sabit olan gecikmeden dolayı, sözleşmede belir
lenen gecikme cezasının tahsili söz konusu edilme
yeceğinden, Teşekkül Yönetim Kurulunun kararı is
tikâmetinde dosyanın hıfza alınması yerinde görül
müştür. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

6. —• İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, An
talya Pil Fabrikasında devam eden greve ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji ve Adalet Bakanlarından sorusu 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru' 
nun yazılı cevabı. (7/1198) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji ve Ada

let Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 1 6 . 4 . 1976 

Saygılarımla. 
îzmir Milletvekili 
Süleyman! Genç 

(1) Bu soru- önergesi ite ilgili Adalet Bakanının 
cevabı 20 . 5 . 1976 tarihli 103 ncü Birleşim Tutanak 
dergisinde yayınlanmıştır. 

Antalya Pil fabrikasında 5 ayı aşkın bir süreden 
beri grev yürütülmektedir. İşyerinde birden çok sen
dikanın bir rekabeti yoktur. Fabrikanın iki yıllık bir 
üretim geçmişi vardır. Sendika istekleri aynı iş ko
lundaki istekler ötesi maddî külfetler getirmemekte
dir. 

Ancak fabrika müdürünün memur ve teknisyenler 
de dahil işçiler üzerinde tutarsız baskıcı davranışla
rı bu isteklerin içeriğini yönetimin daha adil ve de
mokratik olması yönünden genişletmiştir. İşyerinde 
birlik ve birliğin bu kadar kısa süre içinde bozulma
sının baş sorumlusu fabrika müdürünün ayrıcalıklı 
ve dengesiz tutumu olmuştur. Fabrika müdürünün 
işyerinde oluşturduğu bu olumsuz nedenler artan bi
çimde sürdürülmektedir. İşverene karşı şirin görün
mek ve bütün tutarsızlıklarını kapatmak için müdür 
öncülüğünde yasal olmayan ve suç teşkil eden ey
lemlere kalkışılmaktadır. 

Grevi yürüten işçilerin evlerine profesyonel suç
lular gönderilmekte önce müdürün müttefik sözlerin
den başlanarak tehditlere doğru tırmanılmaktadır. 
Grevi yürüten bir kısım işçilere kaynağı belirsiz pa
ralar teklif edilmekte ve halen iş başı yapmış 20 iş
çiye ve her birine 5'er bin lira dağıtıldığı söylenmek
tedir. 

İşyerinde memurları işçilerin yapması gereken 
üretim kesimlerinde çalışmaya zorlanmakta ve ya
sal olmayan üretim planlanmaktadır. İşyerindeki gre
vi sürdüren işçi liderlerinin sudan bahanelerle iş
lerine son verildiği yollu tazminatsız feshi ihbarlar 
yapılmaktadır. İşyerinde tabancalı bazı grev kırıcı 
unsurları sokarak olaylar çıkarmaya yönelinmekte-
dir. 

1. — Bütün bu yasa dışı eyleme ve işlemlere kar
şın geniş çapta bir soruşturma açılması düşünülmek
te midir? 

2. — Grevin temel psikolojik nedeni fabrika mü
dürünün yarattığı olumsuz koşullardır. Bir tedbir ola
rak müdürün görevden alınması düşünülmekte midir? 
Yoksa olay çıkarmaya ve yasa dışı işlemler için alet 
olarak kullanılmakta İsrar mı edilecektir? 

3. — Halen çalışan işçilere maaş dışı grev kır
mak için verilen 5'er bin liranın kaynağı nedir? Yet
kililer hakkında ne gibi bir işlem yapılması düşünül
mektedir? 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 26 . 5 . 1976 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : 3/330 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 26 Nisan 1976 tarih ve 7/1198, 4161/31612 
sayılı yazınız. 

İzmir -Milletvekili Sayın Süleyman Genc'in Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Antalya Pil Fab-
rikasındaki greve ait 16 Nisan 1976 tarihli yazılı 
önergesi tetkik edildi. 

Ocak 1975'de Kurumda çalışan bütün işçileri 
(15 800) kapsamak üzere 7 ayrı işçi Sendikasıyle Top
lu tş Sözleşmesi görüşmeleri başlamıştır. Bu görüşme
ler neticesinde 6 sendika ile 15 500 işçiyi kapsamak 
üzere malî ve. prensip hükümleri birbirine paralel 
sözleşmeler imzalanmıştır. 1 Ocak 1975 tarihinden 
itibaren mer'i olmak üzere iki yıl için imzalanan bu 
sözleşmelerle işçilere anahatları itibariyle aşağıda sı
ralanan hak ve menfaatler tanınmıştır. 

1. — Birinci yıl saat ücretlerine 350 Kuruş. 
tkinci yıl saat ücretlerine 375 Kuruş, zam veril

mek suretiyle işçi ücretlerine % 100 yaklaşan artış 
yapılmıştır. 

2. — Birinci yıl 750 Kuruş karşılığı. 
tkinci yıl 850 Kuruş karşılığı günde bir öğün ye

mek. 
3. — 5 yıl hizmeti olanlara 250 TL. 
5 - 15 yıl hizmeti olanlara 300 TL. 
15 yıldan fazla hizmeti olanlara 400 TL. iz;n 

harçlığı. 
4. — Yılda bir defa 600 TL. yakacak yardımı. 
5. — Ayda 100 TL. vasıta parası. 
Bu suretle 1976 yılında ortalama bir işçinin Ku

ruma yıllık maliyeti 74 000 TL.'ya yükseltilmiştir. 

Çalışma şartları Kurumun diğer işyerlerine naza
ran daha müsait, kıdem ortalaması 2 yıl ve 95'i va
sıfsız işçi olan Antalya Pil Fabrikasında çalışan 272 
işçi adına Toplu tş Sözleşmesi yapacak olan Petkim 
tş Sendikasına, Antalya'daki diğer işyerlerine ' naza
ran en yüksek oian ve 15 503 işçi adına hareket eden 
6 sendikayla imzalanan sözleşmelerdeki aynı şartlar 
teklif edildiği halde Sendikaca kabul görmemiştir. 

45 Madde üzerinde sendika uyuşmazlığı sürdür
müştür. Konu Muhterem Devlet Bakanı Seyfi öztürk' 
ün Başkanlığında Yüksek Uzlaştırma Kurulunda gö : 

rüşülmüştür. Ancak, en çok üyeyi temsil eden işçi 

25 . 5 . 1976 O : 1 

kuruluşu olarak Türk - îş'i kabul etmediklerini ileri 
sürerek yasalara aykırı bir davranışla Yüksek Uzlaş
tırma Kuruluna sendika temsilcisi göndermemiş ve 
Yüksek Uzlaştırma Kurulu Kararını da kabul etme
miştir. : 

Petkim İş Sendikası Kurumun azamî imkânları
nı kullanarak yaptığı bütün müspet tekliflerini red
dederek ve bütün işyerlerinde teessüs etmiş çalışma 
barışını bozmayı hedef alarak 7 Kasım 1975 tarihin
de Pil Fabrikasında greve başlamıştır. 

Uzun süren grev sebebiyle büyük maddî sıkıntıya 
düşen işçiler grevden vaz geçerek işbaşı yapmak is
temişlerdir. Ancak, Petkim tş Sendikası açlığa terk 
ettiği işçilerin anayasal hakkı olan çalışma hürriyeti
ni kısıtlamak için birtakım insanları harekete geçire
rek, Kanunsuz eylemlere başlamıştır. 'Grevden vaz 
geçip işbaşı yapan işçilerden; 

1. — Döndü Gökay vp- Hasibe Bilgin 1 Nisan 
1976 günü grevi sürdüren işçilerden Fatma Taş, Ha
tice Uzun ve Sebahat Özdeş tarafından döğülerek 
5'er gün rapor almışlardır. Antalya 2 nci Sulh Ceza 
76/441 dosyada adlî takibat devam etmektedir. 

2. — 2 Nisan 1976 günü Muzaffer Sancak, Ömer 
Özten ve Ahmet Özdemir tarafından yaralanmıştır. 
15 gün rapor almışlardır. Cumhuriyet Savcılığı ha
zırlık dosyası 76/2096 numaralıdır. 

3. — 4 Nisan 1976 günü saat 23.00 sıralarında 
Hacı Yunus Demirbaş ve Ünal Bütüri'ün evine ta
banca ile ateş edilmiştir. 

4. — 4 Nisan 1976 günü saat 22.00 sıralarında 
Ali Dağlar bacağından tabanca ile yaralandı faili 
meçhul. 

5. — 31 Mart 1976 gün saat 23.00 sıralarında 
Aydın Gofolak'ın evi yakılmak istendi. Bunların dı
şında Kurum ve fabrika yöneticilerine sözle ve ha
reketle hakaret, küfürler edilmektedir. 

3. — Mayıs 1976 tarihi itibariyle 75 işçi grevden 
vaz geçerek işbaşı yapmış durumdadır. Sendika mili
tanlarına karşı, sıkı güvenlik tedbirleri altında ça
lışmalarını sürdürmektedirler. 

17 ay geçmiş olmasına rağmen Sendikanın Uz
laşmaz tutumu sebebiyle müspet bir neticeye bağ
lanmayan Toplu tş Sözleşmesi ve Grev sebebiyle bü
yük maddî sıkıntı içine düşmüş bulunan ve halen 
işbaşı yapan işçilere muhtemel alacaklarından mah
sup edilmek üzere Kurumumuzca 5 000 TL. borç 
para verilmiştir. Bu konuda Petkim tş Sendikası An
talya tş Mahkemesinde Kurum aleyhine dava açmış
tır. (76/215) 



M. Meclisi B : 104 25 . 5 . 1976 O : 1 

işyerindeki memurların işçilerin yapması gereken 
üretim kesiminde çalıştırılmaları söz konusu değil
dir. 75 işçi grevden vaz geçip işbaşı yaptığı halde 
halen üretime geçilememiştir. Antalya îş Mahkeme
since de Kanunsuz bir çalıştırmanın olup olmadığı 
mahallinde tespit edilmiştir. 

275 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve 1475 sa
yılı Kanunun 17 nci maddesinin II bendinin (b) ve 
(ç) fıkralarına aykırı fiilleri sabit olan 23 işçinin iş 
akdi feshedilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

7. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, bir öğ
renciye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1199) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun îçişleri Bakanlığınca 

cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla rica ede
rim. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Uğur içel genç bir öğrencidir. 
İlk kez; 11 Ekim 1975 günü, Tandoğan açık ha

va toplantısından dağılmakta iken, güya polise kar
şı koymak gerekçesiyle 130 kişi ile birlikte gözaltına 
alınmış ve ertesi günü serbest bırakılmıştır. 

15 Nisan 1976 günü ise; saat 17.00 - 17.30 ara
sında Hacettepe hastanesindeki arkadaşlarını ziyaret 
ettikten sonra üst kapıdan çıkarken resmî giysili po
lislerce alınıp Ankara Ticaret ve Turizm Yüksekoku
luna götürülmüştür. 

Söz konusu Yüksekokul bir grup faşist düşünce
li öğrencinin denetim ve yönetimi altındadır. Oku
lun Ülkü Ocağı Derneği 2 nci Başkanı Kabil Akdo
ğan ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi Lüt-
fi Bayramoğlunun aralarında bulunduğu 8 - 10 ki
şilik bir grupun bulunduğu yere getirilen Uğur içel, 
bu kişilere gösterilerek, - Bu mu istediğiniz, denilmiş 
ve evet işareti alınınca resmî giysili polisler Uğuru 
bu kişilere bırakıp dışarı çıkmışlardır. 

Uğur bu kişilerin sille ve tokatlarına muhatap bı
rakılmış ve bir fırsatını bularak kaçtığı Akşam Tica
ret Lisesindeki kişilere sığınarak canını kurtarabilmiş
tir, 

1. — Söz konusu son olayın geçtiği gün, olay ye
rinde görevli resmî giysili polislerin amiri kimdir? 

Bir vatandaşı nasıl olur da eylemci bir faşist grupa 
teslim edebilir? 

2. —, Eğer bu resmî giysililer polis değilse, bu 
giysileri nasıl edinebilirler? 

3. — Polis ise; Uğur içel ve onun gibilerinin 
can güvenliğini Türkiye'de artık kimler koruyacak
tır? Yoksa artık Ülkemizde Hükümet kalmamış mı
dır? Kişi artık kendi kendini mi koruyacaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 25 . 5 . 1976 

Şube : Top. 01. (B) 
Konu : içel Milletvekili Oral Mavioğlu' 
nun önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 4 . 1976 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/1199 - 4166/31765 sayılı yazı
nız, 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun öner
gesinde yeralan hususlar incelenmiş ve cevabımız aşa
ğıda belirtilmiştir." 

Mahallinden alınan bilgilere göre : 
Uğur İçel'in, 11 . 10 . 1975 günü Maltepe'de mey

dana gelen olaylar nedeniyle yakalanan 127 kişinin 
arasında bulunduğu, olaylarla ilgisi olmadığı tespit 
edildiğinden 12 . 10 . 1975 günü serbest bırakıldığı; 

Adı geçen şahsın polisler tarafından yakalanıp 
Ülkü Ocakları Derneği mensuplarından oluşan bir 
grupa teslim edildiği iddiasının varit olmadığı ve 
esasen zabıta makamlarına bu yolda herhangi bir 
müracaatın da şimdiye kadar intikâl etmediği. 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, İçel'de 
ormanların yakıldığı ve elde edilen arazilerin satıldı
ğı iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Tur
han Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/1202) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıidalki yazılı sorumun Orman Bakanlığınca 

cevaplandurılmasınia delâletinizi rlica ederim. 
Saygılarımla. 

içel MiMetvekili 
Oral Mavioğlu 

ilçdldie tanım alanı son yılarda büyük değer ar
tışı görmüştür.. Bunun nedeni yılda birçalk ürün âl-
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ma olanağı bulunması ve pahalı ürünlerin yetişmesi- ı 
ne elverişli bulunmasıdır* 

Bu yüzdenldliırM, bu bölgede orman arazisi fiiilî 
olarak tarım arazisine dönüştürülmektedir. Gerçi 
birtakım çalılıkların orman sayılması ve bu gibi 
yerlerin tarım arazisi haline getirilmesi yürürlükteki' 
yasalarla uymasa da doğal yasaya uymakitadır. 

Ancak; Merslin Davutepesi, Bndemlü Kargıcak -
Yeşıiltepe ve Anamur Gözce ve Akkaya yörelerindi. 
bugünkü iktidar yakınları (örneğin A. P. li muhtar 
ve yöresel idareciler) Devlet ormanını yaktırıp, sök-
türmekte ve en önemlisi bu şekilde açtıkları araziyi 
dönümü 30 000 - 40 000 liradan topraksız çiftçiye 
saitimakltadıriar.' 

İv (Devlet ormanını yakarak veya sökerek arazi 
haline getiren ve böylece hiç değilse Devlet arazisi 
haline gelmiş araziyi sanki fcendisiininmftşcesine bir
kaç dönüm toprak sarihi olmak ve onun üzerinde 
geçimini sağlamak isteyen kişilere saltan insanlarla 
mücadele ötmeyi düşünmüyor musunuz? 

2, ıBiz gereğini yapıyoruz diye düşünüyorsa
nız, slize Devlet ormanımdan yakılıp, açılarak elde 
edildikten sonra başkalarına büyük paralar karşılığı 
satılan arazileri ve bu saltılşlaridan kimlerin haklsız 
yarar sağladığını göstermeme ve kanlamama izin 
verir miisinliz? 

3< Söz konusu Devleıt ormanlarını yakıp söke
rek elde eütikleri arazileri başkalarına satanları, slize 
A. P. İlçe Merkezlerinde tanıştırmamı uygun bulur
sanız, davetlimi kabul ederek seçim bölgeme teşrif 
gününüzü bildirir misiniz? I 

T. C, 
Orman Bakanlığa 24 . 5 . 1976 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 01.644 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.4.1976 tarhi, 7/1202-4169/31768 sayılı 
yazınız: 

İçel Milletvekili Oral Mavİoğlu'nun yazılı soru 
önengösindekli, İçel'de orManların yakıldığı ve elde 
edilen arazilerin satıldığı iddiaları mahallen tetkik 
eöttirilrdiştirv Önergede adı geçen yerlerden: 

Mersin - Davultepe mevkii: 
Mersin Orman İşletmesi merkez bölgesi kurulu

şunda yer alan Davultepe bölümümde ve buna mü- I 
cavir Tömülk bölgesiimin sahil bandına isabet eden I 
ormianlılk sahalarda 1975 yılı yaz ayiannlda açma ve | 

r - 697 

25 . 5 . 1976 O : 1 

yerleşme kasti ile herhangi bir orman yangını çık
mamıştır. Ancak Davultepe bölömümın Kuyulufc 
mevkiindeki ağaçlama sahalarına bMş'ifc 20 Ha. lık 
bir saha yanmış olup, işletmesine© 1976 yılında bu 
saha tamamen temlizllenitp tel ihatası yapılarak ağaç-
lanacakfcır. 

Merkez bölgesi Davulitepe bölümü ormanları, 
mıntıka halkının senelerce devam eden usulsüz fay
dalanmaları netöcesi sahilden 10 - 15 Km. içeriye 
IMhmşItSr. Kanun ve mevzuat dahilimde suçludan, 
zaJbrt tanzimi ile adlî mercilere sevk edilmiş bulun- , 
malkıtaldırj Bununla birlikte; tabiat, toprak ve ik
lim şaftlarının çok müsait olduğu bu sahaların ko
runmasında azamî gayret ve hassasiyet gösterfifimek-
ıtödir. 

Erdemi - Karkıcak ve Yeşİltepe mevkii ile ci
varı : 

1975 yılı içerisinde bu mıntıkada çıkan orman 
yangınlarının tamamı Akdeniz sahil bandının tur
fandacılık ve narenciye mıntıkaları dışındaki saha
lara inhisar etmektedir.; Silifke bölgesi Bahçdderesi 
çdk taşlık ve kayalık olan, Değirmenldere, Göfcbe-
len ve Akdere bölgeriinde çıkan orman yangınları1 

ise sahilden 20 Km. mesafedekli sahalara inhisar et
tiği ve yanan sahaların hiç bir şekilde ziraate elve
rişli sahalar olmadığı, işletimesihce 1976 yılı içerisin
de bu sahaların tamamının boşaltılarak 1971 yılında 
ağaçlandırılmak üzere programa alındığı anlaşılmış
tır. 

Silifke İşletmesi Erdemli Bölge Şefliği hudutları 
dahilinde bulunan Karkıcak ve Yesiltepe mevkile
rindeki Devlet ormanına olan kanunsuz müdahale-^ 
ter, senelerden beri devam edegeknekte olup, bu mü
dahalelerin de başlıca sebebi Toros dağları üzerinde 
yerîeşjmiiş olan halkın, sosyo - ekonomik zaruretle
rin neticesi olduğu bilinen gerçektir., 1975 - 1976 yıl
ları içerisinde bu .mevkilerde halkın yaptığı müdaha
leler, kanunî işlem yapılmak üzere ahlî mercilere 
sevk ddilmi'şltir.; 

Anamur - Gözce - Akkaya mevkii : 

Bu mevMler Anamur Orman İşletmesi huldutiarı 
dalhilindedir. 

1975 yılında Kavaktepe ve Ttoldağ şerlilerinde 
sahile mesafesi 4 - 12 Km. olan Tursun ve Bahçte-
fconağı mevkilerinde 1 030 Ha. kızılcam ormanı yan
mış olup, arazü karakteri yönünden çok meyilli, taş
lık, kayalık, meskûn mahalle uzak, tarıma elverişli 
olmayan ve Gözce ile Akkaya köyü hudutları di-
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şınüa, tamamıen Tlonos Dağ sdMleleri üzferlinideSki or-
ıraanlılk sahalara inhisar etmiştir. Mezkûr yanık sa
hada yanan ve zarar gönen 329 Ha. lılk kısmın tama
mı 1976 sonibaharın'da ağaçlandırılmak üzere progra
ma alınmıştır. 

Gözce ve Afck'aıya köylerinin hudutları Alddeniiz 
sahilinden başlayıp Torasların eteklerine dıayanmak-
ıtadır. 

1975 ve 1976 yılları içerisinde mezkûr mıntıkada 
halk tarafımdan ormana yapılan kanunsuz müdaha

leler ve ildaremiızce yapılan işlem eiki İsiteferde gös-
ıterMmiştir. 

1976 yılı içerisinde Orman Kadastro Ekipleri mez
ikûr mıntıkada vaztfelendirilmiiş ve çalıişjm'alara baş
lamıştır., Bu çalışmaların nötiiceslindle orman ve zi
raat arazM hudutları kesin sekilide belirlenecek, açma 
ve yerleşmeler önlenmiş olacaktır H 

Keıyfiıyeıti bilginize sunanm.ı 
Turhan Kiapanlı 
Onman 'Balkanı 

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman Bölge Şefliği Çevlik serisi Davultepe mevkii 1974 yılında 
açılan sahaları gösterir Cetveldir 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Suç zaptının 
Tarihi Numarası 

15 . 2 .1974 
1 3 . 3 . 1 9 7 4 
14. 3 .1974 
26. 3 .1974 

31 . 3 .1974 
2 . 4 . 1 9 7 4 

10. 4 . 1974 
13. 4 .1974 
10. 4 .1974 

18. 4 .1974 
21 . 4 . 1974 
22. 4 .1974 
30. 4 .1974 
21 . 4 .1974 
22 . 5 .1974 

» 
» 

23 . 6 .1974 
28 . 7 .1974 
30. 7 .1974 
31 . 7 .1974 
4 . 8 . 1 9 7 4 
8 . 9 . 1 9 7 4 

14. 9 .1974 

6 .10 .1974 
8 .10 .1974 

» 
11 .10.1974 
20.10 .1974 

3 .11 .1974 
16.11,1974 

10 
17 
18 
23 

31 
32 
45 
46 
47 

53 
56 
57 
58 
59 
67 
68 
69 
70 
80 
81 
82 
84 
88 
91 
97 
98 
99 

101 
103 
107 
111 

Sahanın 
vüsati 

4.600 
7.200. 

10.000 
3.600 

20.000 
0.600 
8.000 
2.400 

36.000 

10.800 
2.700 
8.100 
5.400 

13.000 
10.000 
6.400 
3.000 
3.000 

17.100 
10.500 

4.100 
3.400 
4.500 

27.000 

3.800 
7.000 

13.050 
49.000 

8.000 
11.850 
8.320 

M2 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
»; 

» 
» 

» 
»ı 

» 
» 
» 
» 
» 

Suçun nevi 

Açma 
İşgal 

» 
Açma 

» 
» 

İşgal 
», 

Açma 

İşgal 
» 

Açma 
İŞgal 

» 
» 
» 
» 

Açma 
İşgal 
Açma 
İŞgal 

» 
» 

Açma 
İŞgal 

» 
» 
» 
» 

Açma 
İşgal 

Zaptın mahkemeye 
ettirildiği 

intikal 

Tarihi Numarası 

16. 3 
» 

23 . 3 
4 . 4 

27 . 4 
12. 4 
27. 4 
24. 4 

7 . 5 

7 . 5 
5 . 5 
4 . 5 

23 . 5 
9 . 5 

31 . 5 
» 
» 

31 . 6 
6 . 8 

» 
» 

13 . 8 
10. 9 
19. 9 

9 .10 
» 
» 

15.10 

28.10 
12.11 
9 . 1 2 

1974 

.1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

1974 
1974 

1974 
1974 
1974 

.1974 

1974 
1974 
1974 
1974 

2230 
» 

2425 
2764 

319 
7842 

320 
7850 
405' 

407 
3725 
3725 
444 

7872 
7885 
7884 
7886 
7887 
7919 
7923 
7920 
640 
707 

7972 

7987 
7989 

-7988 
7993 
7999 
9241 
9943 
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Sıra 
No. 

32 
33 

34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 

TOPLAP 

I 

17 

3 
30 

5 
14 

15 
12 

20 

4 

Suç zaptının 
^arihi N 

11.1974 
» 
11.1974 
11 .1974 
12. 1974 
12. 1974 

» 
12.1974 
12.1974 

12.1974 • 
» 

amarası 

112 
113 

116 
117 
118 
120 

121 
122 
123 

124 
125 

Sahanın 
vüsati 

2.300 
1.400 

5.400 
16.500 
8.400 
5.000 

8.000 
4.100 

27.000 
13.500 
33.000 

447.020 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

M-! 

Suçun nevi 

» 
» 

» 
» 

Açma 
îşgal 

» 
» 
» 

» 
Açma 

Zaptm mahkemeye 
ettirildiği 

intikal 

Tarihi Numarası 

» 
25.11 .1974 

9 . 12.1974 
» 

13.12.1974 
12.12.1974 

» 
» 

3 . 1 . 1975 

» 
» 

9942 
9524 

9949 
9945 

10050 
10239 

10241 
10240 

99 

101 
100 

Kayıtlarımıza uygundur. 10 . 5 . 1976 
Mersin Orman tşletme Müdürü 

Fahrettin Ergün 

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman Bölge Şefliği Çevlik Serisi Davultepe mevkiinde 1976 yıh 
Mayıs ayının lO'una kadar açma ve yerleşme sahalarını gösterir Cetveldir 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 . 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

10. 

21 . 
24. 

6 . 

10. 
8 . 

. 10. 
15. 
17. 
18. 
19. 
21 . 
24. 

2 . 
3 . 
8 . 

16. 
19. 

23 . 

1 
» 
1 
1 

2 
» 
1 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
» 
3 
» 
» 

.1976 

.1976 

.1976 

. 1976 

. 1976 

.1976 

. 1976 

.1976 

.1976 

.1976 

.1976 

.1976 

. 1976 

.1976 

.1976 

.1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

4 
5 
7 
8 

14 
15 
13 
18 
20 
21 
24 
25 
26 
33 
34 
38 
39 
40 

47 
48 
49 

52 
•53 
54 

2.000 
0.200 
0.300 
4.900 

11.700 
0.560 
9.600 
1.800 
0.320 
8.200 
2.000 
8.760 
6.000 

14.994 
36.000 
12.000 
50.500 
45.000 

6.000 
3.200 
3.000 

3.600 
4.800 

33.500 

M-
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Açma 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

işgal 
» 

Açma 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

19 . 1 . 1976 

27 

11 

19 

27 
24 
26 
27 

1 . 
» 
2 . 
» 
2 . 
» 
» 
» 
2 . 
2 . 
2 . 

2 . 

1976 

1976 

1976 

1976 
1976 
1976 

1976 

12 . 3 . 1976 

24 . 3 . 1976 

2 . 4 . 1976 
» 
» 

486 
484 
734 
736 

1219 
1217 
1542 
1544 
1546 
1538 
1829 
1694 
1711 
1833 
1835 
2350 
2330 
2352 
2712 
2756 
2754 

3070 
3063 
3064 

699 
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Sıra 
No. 

25 
26 

27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 

TOP] 

Suç zaptının 
Tarihi 

30 
31 

10 
- 13 

14 
3 

18 
20 
21 

23 

2 
7 

8 

LAM 

3 
3 
4 
4 
4 
4 

•4 
4 
4 

4 
» 
5 
5 

» 
5 

.1976 

. 1976 

.1976 

. 1976 

.1976 

.1976 

.1976 

.1976 

.1976 

.1976 

.1976 

.1976 

. 1976 

Numarası 

58 
59 

62 
65 
66 
67 

68 
73 
74 

75 
76 
78 
82 

83 
84 

Sahanın 
vüsati 

4.200 
8.000 

20.000 
6.000 

16.000 
19.800 

1.400 
7.200 
7.450 
5.100 
9.100 

10.725 
5.330 

2.880 
7.500 

396.619 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

M2 

Suçun nevi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

Zaptın mahkemeye 
ettirildiği 

intikal 

Tarihi Numarası 

9 . 4 . 1976 
» 

21 . 4 . 1976 
23 . 4 . 1976 

» 
24 . 4 . 1976 

» 
28 . 4 . 1976 

» 

» 
» 

6 . 5 . 1976 
» 

» 
» 

8568 
8569 

3783 
3767 
3771 
3777 
3773 
3953 
3951 

3949 
• 3947 

4382 
— 

— 
— 

Kayıtlarımıza uygundur. 10 . 5 . 1976 
Mersin Orman işletme Müdürü 

Fahrettin Ergün 

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman Böl^e Şefliği Çevlik Serisi Davultepe mevkiinde 1975 yılın
da açılan sahaları gösterir Cetveldir 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 . 
3 . 
6 . 

10. 
14. 
15. 
21 . 
22. 

23 . 
4 . 
5 . 
4 . 

5 . 
9 . 

15. 
27 . 

14. 

7 , 

2 
2 
3 

3 
3 
3 
3 

4 
» 
» 
5 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

1975 
.1975 
.1975 
.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

. 1975 

.1974 

.1975 

1 
5 
6 

11 

12 
13 
18 
19 

20 
25 
26 
37 

40 
41 
44 
48 
58 
59 
60 
65 

5.000 
2.300 
7.200 
4.200 

1.500 
8.800 
6.000 
7.350 

4.000 
27.000 
6.000 
0.595 

2.625 
0.750 

54.680 
0.740 
1.600 
1.600 
1.600 
9.125 

M2 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Açma 
İşgal 

» 
Açma 
İşgal 

» 
» 
» 

Açma 
İşgal 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6 . 
8 . 

15. 

20 

5 . 

18. 
12. 
11 . 

14. 

19. 
4 . 

16. 

15. 

1 
1 
» 
1 

.1 
» 
2 
» 

» 
2 
2 
3 

3 
» 
3 
4 
4 
» 
» 
5 

.1975 

.1975 

.1975 

. 1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

. 1975 

.1975 

.1975 

.1975 

.1975 

123 
177 
180 
350 

477 
479 
992 
989 

991 
1398 
1200 
2015 

2125 
2126 
2225 
2709 
3136 
3137 
3135 
5050 

700 
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Silifke tşletmesi Er'demli Bölgesi Gargıcak ve Yeşiltepe mevkileri ile civar mevkilerde 
suçlara ait suç zabıtları ve durumunu gösterir listedir. 

Sıra Suç zabıt 
No. tarihi Suç Nevi Miktarı Mevkii 

1975 yılında işlenen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

29 
27 
5 
9 

13 
9 
9 

10 
19 
16 

17 
17 
24 
24 
24 
24 
24 
23 
25 

2 
2 

20 
20 

31 
16 

.18 
7 

15 
7 

20 
7 
8 

29 
3 

14 
14 

14 
14 
5 
6 

6 
24 
24 
24 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
6 
7 
7 
7 

7 
7 
8 
8 

8 
8 
8 
8 

1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 

1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 

1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 

1975 
1975 
1975 
1975 

Açma sahasından ağaç kesmek 
İşgal 
Ağaç kesmek 
Açma sahasını ekmek (işgal) 
Faydalanma 

İşgal ve faydalanma 
» » 

Ev yapmak (Yerleşme) 
Açma 
İşgal ve faydalanma 

» » 
» » 
» » 
» » 

tşjgal 
» 

Tarla açma 
Ağaç kesmek 
Tarla açma 
İşgal ve faydalanma 
Açma ve kesme, 
Ağaç kesme 
işgal 

» 
Açma 
Ağaç kesmek 
İşgal ve ağaç kesmek 
Açma ve ağaç kesmek 
Ağaç kesme 

Tarla açmak 
İşgal 
Ağaç kesmek 
İşgal 

» 
Ağaç boğmak 
İşgal 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

8 529 
12 700 
3 014 

15 000 
7 700 

9 000 
8 500 

32 
9 765 
3 750 

8 000 
3 375 
8 500 
1 000 

12 800 
30 000 

5 000 
3 237 
1 800 
7 200 
1 800 
1 600 
4 000 

3 200 
20 000 
4 607 

10 500 
4 725 
7 437 

3 000 
9 600 
4 146 

44 500 
3 750 
1 467 

800 

7 000 
18 200 
3 000 
5 940 

5 940 
2 100 
2 400 
2 100 

M3 

M2 

M3 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2" 
M2 

M2 

M2 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M3 

M3 

M2 

M3 

M2 

M2 

M3 

M2 

M2 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

Şalgabalı (Alata Tabiye Muh.) 
Dayaklı (Arpaçbahş'iş) 
Şalgabalı » 
Eskiören » 
Akbıyık » 

Esenhacı » 
» » 

Zeytinlik » 
Isırganlı » 
Küreci (Arpaçbahşiş köyü) 

Akbıyık (Alata Mah.) 
» » 

Cüceler Arpaçbahşiş 
» » 

Dayaklı » 
Eskiören Karahıdırlı 

» » 
Cüceler Arpaçbahşiş 
Yanıkçardak Yeşildere Mah. 
Çaltılıesi'k Tömük 
Akbıyık Alata Mah. 
Gargıcak Arpaçbahşiş 
Kah veli » 

Şalgabalı Alata Mah. 
» » 
» » 

Cüceler Arpaçbahşiş 
» » 

Şalgabalı Tabiye Mah. 

Yeniköy Arpaçbahşiş 
Eskiören » 
Esenhacı » 
Yeniköy - Gökveli Arpaçbahşiş 

» » » 
Cücökler » 

» » 

» » 
» » 

Çomaktepe - Karahıdırlı 
Dayaklı » 

» » 
Cücekler 

» 
» 

702 — 



Sıra 
No. 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

Suç zabıt 
tarihi 

5 . 9 
5 . 9 
6 . 9 
8 . 9 

26 .10 

28 .10 
19.11 
6 .12 
6 .12 

14.12 
19.12 

19.12 
26.12 
10.12 
13.12 
25 .12 
28 .12 
31 .12 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 

. 1975 
1975 

. 1975 
1975 
1975 
1975 
1975 

M. Meclisi 

Suç Nevi 

» 
» 
» 
» 

Ağaç kesmek 

İşgal 
Ev yapmak 
İşgal 
Tarla açmak 
İşgal 
Ağaç kesmek 

» ». 
» » 

İşgal 
» 

Tarla açmak 
» » 

İşgal 

Silifke İşletmesi Erdemli Bölgesi Kargıcak 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 

1 . 3 
2 . 3 
7 . 3 
8 . 3 
8 . 3 
9 . 3 
9 . 3 

10 . 3 
23 . 3 
25 . 3 
6 . 4 

27 . 3 
20 . 1 
23 . 1 . 
23 . 1 . 
25 . 1 
26 . 1 
28 . 1 . 

8 . 2 . 
11 . 2 . 

1976 
1976 
B76 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 

suçlara ait suç 

Tarla açmak 
İşgal 

» 
» 

Ağaç kesmek 
Ağaç kesme ve açma 

» » » 
Tarla açma 
Ağaç kesme 

» boşmak 
İşgal 

>:> 
Ağaç 'kesmek 

» » 
» » 

Tarla açma 
Ağaç kesmek 
Ağaç kesme ve açma 

» » » 
Açma 

B : 104 25 . 5 . 1976 O : İ 

Miktarı 

3 220 
3 520 
4 000 
5 580 

10 953 

16 600 
32 

7 000 
7 200 
7 000 

19 920 

11 518 
3 479 
7 000 

32 500 
4 200 
2 500 

18 000 

M2 

M2 

M2 

M2 

M3 

M2 

M3 

M2 

M2 

M2 

M3 

M3 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

Mevkii 

Dayaklı 
» 

Dayaklı 
Turaçöreni - Alata Mah. 
Çaltılıesik Arpaçfcahşiş 

Dayaklı » 
Esenhacı » 
Çaltılıesik » 
Kargıcak Mah. 
Dayaklı - Arpaçbahşiş 
Çaltılıesik » 

Esenhacı » 
Gökveli » 
Dayaklı » 
Gökveli » 
Yeşildere » 
Kocamustafa koyağı. Arpaçbahşiş 
Cücekler - Arpaçbahşiş. 

İşletmemiz kayıtlarından çıkartılmıştır. 

ve Yeşütepe mevkiler ile 

10 . .5 . 1976 
Tanzer Seçkin 

Silifke İşletme Müdürü 

civar mevkilerde 1976 yılında işlenen 
zabıtları ve durumunu gösterir listedir. 

1 800 
7 400 
2 000 
6 000 

16 800 
15 000 
20 000 

18 000 
28 293 
14 032 
15 000 
4* 000 

3 820 
4 387 
4 151 
6 000 
1 560 
3 000 
5 642 
4 000 

— 703 — 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M3 

M2 

M3 

M2 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3 

M2 

M3 

M2 

Turaç öreni Kargıcak Mah. 
Yeniköy - Arpaçbahşiş 
Dayaklı - » 

» » 
İskân Mev. - Alata 

' Kireçocağı - » 
» » 

Gâvuralanı - Yeşildere 
Dayaklı - Arpaçbahşiş 
Akkoyak - Yeşildere 
Dayaklı - Arpaçbahşiş 
Kargıcak Mah. 

İnlikoyak - Arpaçbahşiş 
K. Mustafa koyağı - Arpaçbahşiş 
Küreci koyağı - Arpaçbahşiş 
Akkoyak - Arpaçbahşiş 
Gökveli - » 

» » 
K. Mustafa koyağı - Arpaçbahşiş 
İnlikoyak - Arpaçbahşiş 
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Sıra 
No. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Suç zabıt 

11 
14 
15 
23 
24 
25 

1 
1 
7 

15 
16 
13 

tarihi 

. 2 

. 2 

. 2 

. 2 

. 2 . 

• 2 

. 4 

1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 

Suç Nevi 

Ağaç kesme 
İşgal 
Açma 
Açma ve işgal 
Ağaç kesmek 
İşgal 

» 
» 
» 

İşgal ve temiz 
» » 

İşgal 

Miktarı Mevkii 

29 850 
780 

7 000 
800 

0.941 
15 000 
4 000 
4 000 

800 
18 000 

3 683 
2 000 

M3 

M2 

M2 

M2 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M8 

M2 

Dayaklı -- » 
K. Mustafa koyağı - Arpaçbahşiş 

» » » 
Dayaklı - Arpaçbahşiş 
Cücekler - » 
Gökveli - » 
Dayaklı .-. » 

» » 
» » 

İskân Mev. - Alata Mah. 
Cücekler - Arpaçbahşiş 
Dayaklı - » 

İşletmemiz kayıtlarından çıkartılmıştır. 
11 . 5 . 1976 
Tanzer Seçkin 

Silifke İşletme Müdürü 

1975 - 1976 yıllarında Anamur fesi' Toldağ Bölgesine bağlı Akyalka köyüne ailt taınzim edilen suç zaibıit 
vaırakallarıinı göslterfiı1 lisltedlr. 

Sıra 
No. 

11 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
İli 
VI 
13 
14 

Suç zaptının 
(tarih ve No. 

5. 1 .1975 
14. 3 .1975' 
30.411.1975 

3.12.1975 

7. 1 ,1975 
15. 1 .1975 
21.1 .1975 
22.1 .1975 
14. 2 .1975 
15.2.1975 

1.3.1975 
1.3.1975 
3 .5.1975 
7. 1 .1975 

su 

48 /1 
48/26 
48/32 
48/3131 

48/4. 
48/8 
48/9 
48/11! 
48/8. 
48/9 

48/21 
48-/24 
48/20 
48/30 

Suçun1 nevi 

Açma 
» 
» 
> 

Yekûn 

Yerleşme 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Yekûn 

Mikltarı 

800 
850 
600 
600 

2 850 

8 500 
4 000 
5 200 
3 000 

14 300 
2 000 

15 000 
2 800 
7 200 
2 000 

64 000 

Ma 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

İdaremiz 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Son dava durumu 

lehiine 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
,» 
.» 
» 

<» 
» 
» 
» 

neticelenmiştir. 
• » 

» 
,» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
211 
22 
23 

, 24 
25 
26 

. 27 
28 
29 
30 
31: ' 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
411 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
5q 
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Suç zaptının* 
/tarih Ve No. 

28. 1 .1975 
3.1 .1976 
3.1 .1976 
3. 1 .1976 

12.1 .1976 
12.1 .1976 
21.1 .1976 
19. 1 .1976 
2Q. 1 ,1976 
19. 1 .1976 
13.1 .1976 
19.1 .1976 
19. 1 .1976 -' 
25. 1 .1976 
25.1 ,1976 
29. 1 .1976 
26,1 .1976 
26.1 .1976 
1.2.1976 

28.2.1976 
5,3 .1976 

1*. 3 .1976 
18. 3 .1976 
28. 3 .1976 
18.3.1976 
18.3.1976 
15. 3 .1976 
15.4.1976 

• 17.4.1976 
17.4.1976 
24. 9 ,1976 

4. 5 .1976 

9.1 .1976 
22.1 .1976 
17.2.1976 
8. 3 .1976 

su 

48/4 
48/37 
48/36 
48/39 
48/43 
48/Ü2 
48/50 
48/49 
48/46 
48/47 
48/441 
48/48» 
48/45 
48/7 
48/9 
47/10 
43/4 
47/6 
47/lil/ 
47/23 
47/27 
47/32 
47/211 
47/33 
47/311 
47/24 
47/30 
47/36 
47/38 
47/89 
47/42 
48/22 

48/41 
47/3 
47/18 
47/28 

Suçun nıevi 

Kösime 
Açma 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 
» 
» 
» 
» 
ı» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
,» 
» 

Yökûn 

Kesme 
» 
» 
» 

Yekûn yalkacaik 

» yapacak 

— 705 

25 . 5 . 1976 

•Mikltarı 

0 200 M 3 

1 350 M 2 

1 250 » 
4 000 », 
3 800 » 
3 000 » 
8 500 » 
3 080 » 
2 800 » 
5 600 » 
2 500 » 
5 040 » 
5 2O0 » 
2 240 » 
6 750 » 
6 000 >x 
9 100 » 
3 900 » 
3 600 » 

12 000 » 
1 225 » 

12 600 » 
13 000 » 
13 600 » 

3 200 » 
2 250 » 
1 050 » 
7 000 » 
1 750 » 
1 500 » 
1! 050 » 

560 >̂  

147 495 » 

ı3 Ster 
l! 967 M3 

2 1023 » 
0 190 » 

3 Ster 

4 180 M 3 

0 : 1 

Son dava durumu 

Davası devam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* • 

» 
» 
» 
>X 
» 
^ 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
,» 
» 
» 
1» 

» 
» 
» 
» 
» 
,» 
» 
» 
.* 
» 
» 
,» 
» 
/» 
,» 
» 
» 
» 
» 

Neticelenmedi 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

ediyor 
» 
» 
» 
» 
i» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
,» 
/» 
1 » 

» ' 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
ı » 

:» 
l»i 

» 

tşlietmem&z! ikayıitlarından çıkartılmıştır.; 

— 

îşle)tme Müdürü 
Mehımafc Ok 
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1975 - 1976 yitarında Anaımur îşjletaesi ToMağ Bölgesine bağlı Gökçe köyüne a t taınzkn edlillen suç zabıt 
varakial anını gösiCerün üsteldir. 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

İli 

,12-
13 

14 

Suç zaptının 
(tarih ve No. 

5. 1 .1975 
9. 1 .1975 

11.1.1975 
19.2.1975 
4. 5 .1975 

22.1 .1975 
23.1 .1975 
22. 1 .1975 
11.2.1975 
12. 2 .1975 

6.1 .1975 
27.1 .1976 

4. 2.1976 

12.2.1976 

su 

48/2 
48/K 
48/5 
48/20 
48/28 

48/10 
48/12 
48/13 
48/16 
48/17 

48/3 
47/2 
47/16 

47/4 

Suçum nevi 

Açma 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

Yerleşime 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

Kesme 
Açma 

» 

Yekûn 

Kesme 

M'ükltarı 

9 000 M2 

850 » 
750 » 

3 000 » 
l 800 » 

15 400 » 

5 300 » 
2 600 » 
3 000 » 
3 040 »ı 

750 » 

13 690 » 

1 177 M3 

3 900 M2 

2 250 » 

6 150 » 

2 737 » 

Son dava durumu 

»İdaremiz; leh'ine neticelenmiştir. 
» 
» 
» • 
» 

» 

,» 
I » 

» 
»> 
» 

>x 

,» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
Davası devam ediyor 

» 

» 

1» .» 

)» » 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

İşletaemfa! kaiyıitliarından çılkartrlmıışjtır. 
tşleıtmla Müdürü 

Mehmetı Ok 
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9. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray-
ın, Bakırköy Akıl Hastanesine yatırılan emekli hâ
kim binbaşının durumuna ilişkin Adalet ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlarından sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir in yazılı ceva
bı (7/1204)(1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet ve Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanları tarafından yazılı olarak ya
nıtlanması için gereğine müsadelerinizi saygı ile arz 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Hasan Basri Akkiray 

1. — Emekli Hâkim Kıdemli Binbaşı Selahat-
tin Necmioğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesine han
gi tarihte alınmıştır? Hastaneye alınmasının yasal ne
denleri nelerdir? 

2. — Bu kişi hakkında yargı mercilerince veril
miş bir hüküm var mıdır? 

3. — Hastaneye alındıktan sonra, hastalığının 
seyri hakkında rapor verilmiş midir? Hastanede kal
dığı süre içinde etrafına zararlı olduğunu gösterir 
bir olay olgulanmış mıdır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 24 . 5 . 1976 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 775 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın 
Hasan Basri Aickiray'ın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 4 . 1976 tarih ve Kanunlar Md. lüğü 

7/1204 - 4176/31825 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Basri Akkiray'-
ın Bakırköy Akıl Hastanesine yatırılan emekli hâkim 
binbaşının durumuna ilişkin yazılı soru önergesine 
cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

(1) Bu soru önergesi ile ilgili Adalet Bakanı
nın cevabı 20 . 5 . 1976 tarihli 103 ncü birleşim Tu
tanak Dergisinde yayınlanmıştır. 

25 . 5 . İ976 O : 1 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Basri Akki-
ray'ın yazılı soru önergesine cevabım. 

Soru 1 : Emekli Hâkim Kıdemli Binbaşı Sela-
hattin Necmioğlu Bakırköy Akıl hastanesine hangi 
tarihte alınmıştır? Hastaneye alınmasının -yasal ne
denleri nelerdir? 

Cevap 1 : Selahattin Necmioğlu, kasten ve te-
kerrüren adam öldürmeye tam teşebbüs ve 6136 sa
yılı Kanuna muhalefetten sanık olarak Adlî Tıp 
Meclisinden alınan 23.12. 1970 tarih ve 29290/19206 
numaralı raporuna istinaden Ankara 1 nci Ağır Ceza 
Mahkemesinde 30 . 3 . 1971 tarihinde yargılanmış 
ve müsnet suç ağır hapis cezasını müstelzim bulun
duğundan şifa buluncaya kadar ve bir seneden aşağı 
olmamak üzere sağlık kurulu bulunan bir akıl has
tanesinde muhafaza ve tedavi altına alınmasına ka
rar verilmiş ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesine 1 . 4 . 1971 tarihinde bu maksatla ya
tırılmıştır. 

31 . 8 . 1972 gün ve 1972/2845 sayılı Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sağlık. Kurulu 
raporuna istinaden Ankara 1 nci Ağır Ceza Mahke
mesinin 18 . 9 . 1972 tarih ve 1971/80 ek sayılı 
kararıyle, Selahattin Necmioğlu'nun Türk Ceza Ka
nununun 46 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına göre, şi
fası tebeyyün ettiğinden serbest bırakılması, altışar 
ay fasıla ile 4 defa tıbbi kontrol ve muayeneye tabi 
tutulması belirtilmiş ve mezkûr hastanece 11.12.1972 
tarihinde vasisi olan Nihal Öztürk'e teslimen tabur
cu edilmiştir. 

23 . 6 . 1973 tarihinde Selahattin Necmioğlu Ba
kırköy Cumhuriyet Savcılığı yazısı ile aynı hastane
ye tıbbi kontrol ve muayene için gönderilmiş ve 
müşahade sonunda sağlık kurulunun verdiği rapor 
üzerine Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin 1971/80 
(ek kararı) sayı ve 4 . 9 . 1973 tarihli kararıyle Sela
hattin Necmioğlu'nun hastalığının tekrarlanmış oldu
ğu ve şifa buluncaya kadar muhafaza ve tedavisi
nin devam olunmak ve bir seneden az olmamak üze-
r"e halen tedavi edilmekte olduğu Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesinde muhafaza ve tedavi 
altına alınması belirtilmiştir. Adı geçenin yukarıdaki 
yasal nedenlerle hastanede tedavi altına alınmış ol
duğu anlaşılmıştır. 

. Soru 2 : Bu kişi hakkında yargı mercilerinde ve
rilmiş bir hüküm varmıdır? 

Cevap 2 : Selahattin Necmioğlu'nun akıl hasta
nesinde muhafaza ve tedavi altına alınmasını gerek
tiren Ankara 1 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 
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30 . 3 . 1972 tarih ve 1971/80 ve 4 . 9 . 1973 gün 
ve 1971/80 ek sayılı kararları vardır. 

Soru 3 : Hastaneye alındıktan sonra, hastalığının 
seyri hakkında rapor verilmiş midir? Hastanede kal
dığı süre içinde etrafına zararlı olduğunu gösterir 
bir olay olgulanmış mıdır? 

Cevap 3 : Selahattin Necmioğlu, Bakırköy ruh 
ve Sinir hastalıkları Hastanesinde 1 . 4 . 1971 tari
hinde muhafaza ve tedavi altına alındıktan sonra, bu 
hastane sağlık kurulunun 1972/2845 sayılı ve 
31 . 8 . 1972 tarihli raporunda, adı geçenin suç işle
mesine neden olan hastalığının şifa bulduğu ve ser
best bırakılabileceği, ancak suçunun ve geçirdiği 
hastalığının mahiyeti göz önüne alınarak, sosyal em
niyet bakımından 6 şar ay fasıla ile 4 defa kontrol 
ve muayeneye tabi tutulmasının uygun görülmesi 
kaydıyle 11 . 1 2 . 1972 tarihinde hastaneden taburcu 
edilmiştir. 

Selahattin Necmioğlu, tıbbi kontrol ve muayene 
için aynı hastaneye 23 . 6 1973 tarihinde sevk edil
miş ve bir haftalık müşahade sonunda sağlık kuru
lunca 28 . 6 . 1973 gün ve 1973/2193 sayılı rapo
runda, adı geçenin musab olduğu (paranoid sendrom) 
hastalığının belirtilerinin nüksettiği ve bu durumu ile 
emniyet bakımından şifa buluncaya kadar tedavisi
nin devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Ankara C. Savcılığının yazısına cevap olarak sağ- • 
lık kurulunca düzenlenen 10 . 7 . 1975 gün ve 
1975/2221 sayılı raporunda adı geçenin 23 . 6 . 1973 
tarihinden beri hastanede muhafaza ve tedavi altın
da kaldığı, psikos arazının salâh halinde devam et
mesi nedeni ile yatarak tedavisinin bir süre daha 
uzatılması kararı alınmıştır. Hasta ailesinin hastala
rının taburcu edilmesi için Baştabipliğe müracaat
ları üzerine kendilerine yukarıdaki husus açıklan
mıştır. 

Hastane mütehassıslarının ifadelerine göre adı 
geçenin etrafına zararlı olduğuna dair bir olaya rast
lanmadığı; ancak terbiyeli, patolojik nezaketli aşırı 
bir gurur içinde bulunduğu, hezayanlarını sakladığı, 
hastalığın salâh halinde devam ettiği, fakat tam şifa 
bulmadığı, Türk Ceza Kanununun 46 ncı maddesine 
göre tam şifa bulması gerektiğinden muhafaza ve 
tedavisine devam edildiği kanaati belirtilmiştir. 

10. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Tar
sus'taki Turan Emeksiz Ormanının adının değiştiri
lip değiştirilmediğine ilişkin sorusu ve Orman Ba
kanı Turhan Kapanlı'nm yazdı cevabı. (7/1208) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
arz ederim. 

28 . 4 . 1976 
Adana Milletvekili 

Hasan Cerit 
Soru : 27 Mayıs şehidi Turan Emeksiz'in adının 

verildiği 1 700 hektarlık Tarsus Ormanının adı de
ğiştirildi mi? 

Değiştirme gerekçeniz nedir? 
T. C. 

Orman Bakanlığı 21.5.1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

01-763 
ilgi: 17 . 5 . 1976 tarih 7/1208-4196/32089 sa

yılı yazınız. 
Adana Milletvekili Hasan Cerit'in Tarsus'taki 

Turan Emeksiz Ormanın adının değiştirilip değiştiril
mediğine dair soru önergesi cevabı aşağıdadır: 

Tarsus'ta tesis edilmiş bulunan ormanın adı 
«Yusuf Vurma» Ormanı olarak değiştirilmiştir. 

Yusuf Vurma, mevzubahis ormanın tesisinden 
bugüne kadar yapılan çalışmalarda ziyadesiyle emeği 
geçmiş bir orman yüksek mühendisidir. 

Adının bu ormana verilmesi, başarılı çalışmaları 
dolayısıyle, kendisine olan takdir hissimizin bir ifade
sidir. 

Keyfiyeti bilgilerinize sunarım. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

11. — Ankara Milletvekili Hasan Özçelik'in, 1976 
malî yılı Millet Meclisi Bütçesinin görüşülmesi sıra
sında kabul edilen bir önergenin uygulanmamasına 
ilişkin sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Kemal Gü-
ven'in yazılı cevabı. (7/1225) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarı

sı Mecliste görüşülürken, 59 ncu Birleşimde, Yüksek 
Başkanlığa vermiş olduğumuz önergemizin sureti ili
şiktir. 

Bu önergemiz, Yüce Heyetin oylarına sunularak 
kabul edilmiş olduğu halde, bugüne kadar uygulama 
cihetine gidilmemiştir. 

Yüksek Başkanlıkça durum tahkik edilerek, sonu
cunun tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Hasan Özçelik 

— 708 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığı kadroları içerisinde 

mevcut Daire Müdürlüğünün Yardımcı Hizmetler 
Sınıfında hademe unvanı ile görev yapan ve sigara 
satışı ile görevli bulunan 2 kişinin kadroları aynı kal
mak üzere, Sigara Satış Memuru olarak unvanlarının 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kasım Emre İbrahim Aysoy 
Mustafa Kemal Gönül Celâl Bucak 

Hasan Özçelik Fikri Pehlivanlı 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. (Kasım Emre. (Muş) ve 5 arkadaşının 
önergeleri tekrar okundu.) 

59 ncu Birleşim, 1 nci Oturum 84 - 85 nci' sayfa
lardan alınmıştır. 

Ankara Milletvekili 
Sayın Hasan Özçelik 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24.5.1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 7/1225-4246/32194 

İlgi: Tarihsiz, yazılı soru önergeniz. 
Millet Meclisinin 1976 malî yılı kadro cetvelleri 

içinde yer alan, Daire Müdürlüğüne bağlı yardımcı 
hizmetler sınıfından hademe unvanıyla 14 ncü dere
ceden 6 nci dereceye kadar 129 adet kadro bulun
maktadır. Yazılı soru önergenize konu değiştirge 
önergesinde istenen unvan değişikliklerinin hangi de
recedeki kadrolarda yapılacağı belli olmadığından 
uygulama imkânı bulunamamıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

— 709 — 
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İstihdam PoUtikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur,) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekins erler 

Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
214 
205 

4 
5 

234 
2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Osman Çı tırık 
İl ter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tiinıer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
ibrahim Elmalı 
Mete Tan 

AÖRI 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oguzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet EvliyagiO. 
Mu'stafa İmiırzalıoğkı 
l. Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğılu 
İbrahim Saffet Omay 
Oevat önder 
Ilyas Seçkin 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Abdurraihiım Erdem 
Fahri özçeliik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
i Isa Ayhan 

Mutlu Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
Behiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezmaıı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Kar a atlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaııeri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçeliik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarftoğllfu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoilu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Rasiim Küçülkel 
A. Orihan Senleınıoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasıiım Ciiniısılli 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıiyasettlin Karaca 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Ndzamettin Erkimen 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Oral Mavioğru 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Mustafa Kara 
Necdet Ökrnen 
Ali Nejat Ölçen 
Musıtafa Parlar 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
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Mehmet Emin Sungur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Bozlkurlt 
Kemal Oflsyay 
Hasan Yıldırım 

KAYSERİ 
Cemal Cebeeı 
Hayrettin Naklboğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdcmir 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 

KONYA j 
Şener Battal j 
ismet Büyükyayîacı j 
Bahri Dağdaş I 
Muzaffer Demirtaş I 
M. Necati Kalaycıoğlu j 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum j 
Ahmet Haşim Benli j 
ilhan Eraoy I 

MALATYA I 
Hüseyin Deniz j 

MANİSA 
Ahmet Balkan j 
Hilmi Okçu [ 
Necmi özgür [ 
M. Gündüz Sevilgen | 
Süleyman Tuncel I 
Hasan Zengin j 

MARDİN 
ibrahim Aysoy E 
Talât Oğuz j 

MUĞLA 
Ünat Demir j 
Halil Dere 
Ali Döğerli I 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen j 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol \ 
Ragıp Üner | 

ANKARA 
H. Turgut Tdker 

j NİĞDE 
j Mehmet Altmsoy 
I H. Avni Kavurmacıoğlu 
I Haydar Özalp 

ORDU 
1 Ata Bodur 
[ Ferda Güley 
8 Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
I O. Yılmaz Karaosman-
j oğlu 
E Cevat Yalçın 

SAKARYA 
j Nuri Bayar 
[ Nadir Lâtif İslâm 

M. Vedat önsal 
i Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
| Ali Acar 
j Mustafa Dağıstanlı 
I Doğan Kitaplı 
| Hüseyin Özalp 
I Hayati Savaşçı 
[ irfan Yankutan 

SİVAS 
i Enver Akova 
t Ahmet Ankan 
E Vahit Bozath 
i Ahmet Duraikoğlu 
| M. ihsan Karaçam 
[ Vahidettiin Karaçorlu 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulılaih Değerli 
AH Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Gineıl 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Halil Millî 
Celâl Paydaş 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nediim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Aııadol 
Fevzi Fırat 
Orhan Gön'cüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

I İZMİR 
I Şinasi Osma 

KAHRAMANMARAŞ 
J Ali Zülfiükâroğlu < 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Pölat 
Mir Bahattin Yardıtmeı 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Selâhattin Kılıç (B.) 

Battal Koksal 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

[Oya Katılmayanlar] 

AFYON KARAIItSAR i 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 
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[Çekin s erler] 

ADIYAMAN I BİNGÖL [ GAZİANTEP I KASTAMONU 
Abdurrahman Unsal f Abdullah Bazencir | A. Bahir Ersoy | Hasan Tosyalı 

(Geçersiz oylar) 



AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmtumcu 
Orhan Alp 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir (tz.) 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıikoğlu 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürık 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Demiz Baykal 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaıya 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Iih.an Aytelkin 
İbrahim Behram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem . 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
-Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
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Yılmaz Ergenekon (B.) 
A. Kemal önder 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağapğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu (îz.) 
Doğan Arasılı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Cemil Ünail 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sahri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçufk Imamoğlu 
Kâmıil üzsarıynldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Metanet Oğuz At alay 
Necmettin Er bakan (B.) 
Kemâfettin Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 

I Cemal Külâhlı 
I Kasım önadım 
S Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
I Murat Bayrak 
I Zekiye Gülsen 

I ÇANKIRI 
j Mehmet Ali Arsan 
I Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
i Yasin Hatiboğlu 
I Kasım Parlar 
I DENİZLİ 
I Fuat Avcı 
I Ha>san Korlkmazcan 

DİYARBAKIR 
i Hasan Değer 
I Recali Islkenıderoğlu 
I Halat Kahraman 

EDİRNE 
I Veld Gülkan 
I İlhan Işık 
I ELÂZIĞ 
I Atillâ Atiilâ 
I Hasan Buz 

ERZURUM 
| Yahya Akdağ 
I Rıfkı Danışman (B.) 
I İsmail Halklkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
I Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
I Mehmet Bozgeyik 
I İbrahim Hortoğlu 
I İmam Hüseyin İneioğlıu 
I Mehmet özmen 
I Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
I Mustafa Kemaıl OHesiiz 
I ibrahim Etem Kılıooğlu] 

(Bşk. V.) 
I Hasan Vamık Tekin [ 
I M. Emin Turgutaüp I 

GÜMÜŞHANE 
I M. Orhan Akkoyunlu i 
I Mustafa Karaman J 
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| HAKKÂRİ 
I Mikail İlcin 

HATAY 
I Sabahattin Adalı 
I Abdullah Çilli 
I Mehmet Sait Reşa 
i Mehmet Sönmez 
| Malik Yılman 

İSPARTA 
1 Süleyman D emir el 
P (Başbakan) 

İÇEL 
i Hikmet Baloğlu 
I Nazım Baş 
| İbrahim Göktepe 
E Rasim Gürsoy 
I Süleyman Şimşek 
S Çetin Yılmaz 

I ISTANBUL 
I Hasan Basri Ajkkiray 
I Hasan Aksay (B.) 

Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Vahit Yaşar Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Nülifer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
ilhan üzbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To|k 
ihsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Cemil Yavaş 

İZMtR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
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üzer Ölçmen 
Faruk Siikaıı 
Vefa Tanır 
Mustafa Üst unda ğ 

KÜTAHYA 
Tl. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Ön ol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
S ey fi Güneştaıı 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Celebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
M-ohmet Zeki Tcikinct 

NİĞDE -
S. Yaşar Arı bas 
Azmi Yavuza İp 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Scnai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
ismail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Fahri Birer (îz.) 
ti yas Kılıç 

Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Idrls Ar ikan. 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfîk Fikret Övet 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
I Yılmaz Alpaslan 
I Halil Başol (B.) 
i Niıhan îlgün 
İ TOKAT 
| öevat Atılgan 

İsmail Hakkı Birler 
s Ali Şevki Erek (B.) 
! TRABZON 
l II. Kadri Eyüboğlu 

Lütfi Köktaş 
TUNCELİ 

Nihat Saltık 
URFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadıir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
llhami Çetin 
AH Fuat Eyüpoğlu 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman. 
Bülent Ecevit • 
Cahit Karakaş 

[Acık Üyelikler] 

Ordu 1 
Trabzon 1 

Yekûn 2 
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Milletlerarası Çalışma ÖrgUtü Anayasa Tadil Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Osman Çı tırık 
İl ter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkııl 
Ahmet Topaloğlu 
Emip. Biieaı Tümer 
Alparslan Türkef 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFVONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçcl 
İbrahim Elmalı 
Mete Tan 

AÖRE 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Keınıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagitl 
Mustafa îmirzalıoğlu 
î. Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğılu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevait önder 
Ilyas Seçlkjn 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Abdiürralfokn Erdem 
Fahni özçeli'k 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osmıau Avcı 
Ekrem Şadii Erdem 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 214 

Kabul edenler •: 205 
Reddedenler : — 
Çekinserlcr : 4 

Geçersiz oylar : 5 
Oya katılmayanlar : 234 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

I 

| AYDIN 
I Isa Ayhan 
I Mutlu Menderes 
| Kemali Ziya öztürk 
i ismet Sezgin 
[ Behiiç. Tozkoparan 

j BALIKESİR 
i Ahmet Akeec] 
; Cihat Bilgehan 
I Necati Cebe 
! Ahmet İhsan Kırımlı 
\ Sadullah Usum i 

Orhan Üretmen 

BİNGÖL 
U. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun'Aytaç. 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUK 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaath 
H. Suat Sungur 
Mustafa. Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Eteni Eken 
İhsan Torabuş 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyni Erselik 
Rıza Gençoğlu 
Hûda* Ora! 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtıif Ensarâ'oğıhı 
Bahattân Karafcoç. 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimâ Barını 
Raslim KüçüRtel 
A. Orfoan Senemoglu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetmkaya 
Nurettin Karsıı 

ERZURUM 
Raaiır. öinkli 
Selçuk Erverdii 
Gryasettart Karaca 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 

İ Ayşe Aliye Koksa. 
Nîyazi Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet özlkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erfcmen 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tüne er 
Turgut Yü<sel 

HATAY 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysa'l 

İÇEL 
O rai Mavioğlu 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Mustafa Kara 
Necdet ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
Mustafa Parlar 
îlhami Sancar 
Cemal Suer 
Melhmet Emin Sungur 
Rcsit Ülker 
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Halûk Ülman 
İMigin Unsal 

İZMİR 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Alî Nailî Erdeni 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Rozümr't 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nafcüboğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa A'ksoy 
Meraıduh Erdemir 

KONYA 
Şener Battal 

İsmet Büyükyaylacı 
Bahrî Dağdaş. 
Muzaffer Deınirtaş. 
M. Necatii Kalaycıoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Maliir Ablum 
Ahmet Haşini Benli 
Ulum Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Denh; 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Net mi özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zen'gin 

MARDİN 
İbrahim Ay soy 
Talat Oğuz 

MUĞLA 
üııat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Öner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsov 

H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Bilâl Taran-oğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karawman-
oğhı 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İsi ânı 
M. Vedat onsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN ' 
Ali Acar 

i Mustafa Dağıstanlı 
"' Doğan Kitaplı 

Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatlj 
Ahmet Drarakoğlu 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
FeyzuUatı Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Öineıl 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dîtomen 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Y/ıldırun 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neemettiıı Cevheri 
Halil Millî 
CelM Paydaş 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Ndhat Alkın 
Ze'kâi Altmay 
Kemal Anadol 
Fevzi Fırat 
Orhan Gön'eüoğ.lu 
Mehmet Ze»ki Okur 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

[Çekinirler] 

BİNGÖL I İSTANBUL 
I A. Bahir Ersoy Abdullah Bazencir 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

ADANA 
Yılmaz Hoeaoğlu 

(Geçersiz oylar) 

ANKARA 
H. Turgut Tetker 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 

İZMİR 
Şinasi Osnıa 
KAHRAMANMARAŞ 

AM ZülfökâroiİTt 
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ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Ceri t . 
Erol Çevikçe 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 

.ADİYAMAN. 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Afenıumetı 
Orhan Aflp 
Osman Cenam 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir (İz.) 
Cahlit Kayna 
Kâimdi Kırıikoğlıu 
Hasan özçellik 
Feriiha Fatima öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
Safoalhıattin Selek 
Yusuf Ziıya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Denizi Bakkal 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 

[Oya Ka 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
llbtan Aytelküaı 
İbrahim Rebraım Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yasin HJatiboğlu 
ıvasıın ra r ia r 

~ DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korffcmazean 

DİYARBAKIR 
Ha-san Değer 
Reaai İisIkıeiKİeroğkı 
Haüit Kahraman 

EDİRNE 
Veli GüflJkan 
İlhan I§ıb 

ELÂZIĞ 
AtilM AtMâ 
Hasan Rua 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
İsmail Haikkı Yıldır: 

ılmayanlar] 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

' İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin încioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlıı 
(Bşk. V.) 
Hasan Vamı'k Tekin 
M. Emıin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 

M. Orhan Akkoyuıılu 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikâil İlcin 

j HATAY 
I. Sabahattin Adalı 

Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demir el 
(Başbakan)) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım, Baş 
İbrahim Göktepo 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasam Basri Alkkiray 

Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
VaJhit Yağar Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Nülifer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 

Fatma Gülhis Mankut 
İlhan özlbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İsmail Hakkı Te'kinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To[k 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
kılmaz Ergenekon "(B.) 
A . Kemal önder 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu (1.) 
Mehmet Öztkl 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu (tz.) 
Doğan Araslı 
Abdüikerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Cemdi Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdii Kesiklin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargii] 
Turhan Feyziüğlui (B.) 
Selçulk İmamoğilu 
Kâmiil özsarıyılldi'z 

KIRKLARELİ 
Tankut ATsaâuı 
Melhmet Dedeoğlu 
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KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELÎ 
Sedat Akiay 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Necmettin Erbakaııl (B.) 
Kemâileıttin Gökakm 
Mustafa Kubilây Iıner 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
özor Ölçmen 
Fanilik Süfcan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemi r 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Tnrhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Ka.raaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Duruk an 

] İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Fahri Birer (İ.) 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Abdülbakâ Carta 
Mehmet N«bü Oktay 
Abdiilkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğu2 
Tevfük Fikret Öve t 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol. (B.) 
Niihan İlgürt 

TOKAT 
öevat Atılgan 

I ismail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Celâl Bucıak 
Mustafa Knhç 
Abdülkadar öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bediırhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Ar si an 
îlh&nıi Cebin 
Aid Fuat Eyüpoğlu 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Bülenit Ecevit 
Cahit Karabaş 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

ı>««<< 
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Saat : 15.00 

l1 

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 kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi, (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 .. 5 s 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

IX 1. — İstihdamı po&tikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 2. — Mli'lolüanarası 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) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 30 

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'nm 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

3. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi^ 
(10/19) 

4. — 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) 

5. —r 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 öneri 
gesi. (10/21) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Miilet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nîn 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 



sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama-
cıyle, Anayasanın 88 nci, Milllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana Milletvekili Emin BilerrTümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka 
demişinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayassanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh 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 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmassına ilişkin önergesi, (10/26) 

11. — 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 Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. —.İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arakadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya 
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-

2 — 

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) 

15. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge-

i 

j 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) 

16. — 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) 

17. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Aîtınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
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) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh 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) 

19. — Kars Milletvekili Doğan Araslı 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 Araşiırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

20. — 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) 



21. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet' Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açUlmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri ithalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama-
sıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij 
(10/42) 

28. — 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın* 
tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap-! 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık 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 içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

31. — 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 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

32. — 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 içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

33. — 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 
tçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 



35. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

36. — tzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın' 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

37. — 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 macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

38. — 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) 

39. — 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) 

40. — 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) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
•Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya-
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1 rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 

(8/5) 

42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/56) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama 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) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

48. — 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, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri . 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 
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49. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 

arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

50. — 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) 

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

52. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

54. — Kütahya Milletvekili Haşini Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşımı, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil

let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

58. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

60. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

61. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tamtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Terdik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir-



lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

64..— Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve,ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) -

68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

69. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10. 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama-



Cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 100 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
mdktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,~ Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 
85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun

gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile. ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis. Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri juyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir, Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — 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 llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'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 Buldanh'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

8. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözîü soru önergesi. 
(6/34) 

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair MİUî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orma* Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 
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- 16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

17. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba-ı 
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy îş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

21. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba-* 
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

24. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

26. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözîü soru 
önergesi. (6/66) 

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin - Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözîü s/jrm 
ya çevrilmiştir* 



30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, J 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

33. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

38. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldamYnın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

41. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarmın 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

42. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'm, 
hekimtoin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş- J 

bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

45. — Muğia Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'mn, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-! 
gesi. (6/108) 

54. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

55. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

56. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

57. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

58. — 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) 



59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

60. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

62. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

63. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

64. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6-/143) (*) 

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

68. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

69. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 
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73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 

bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

76. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151 -(*) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

78. — İçel 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) (*) 

79. — 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) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'njr, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

83. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147) 

84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

85. —• 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) 



86. — 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) 

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel 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) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

91. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında, televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'mn, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

95. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'mn, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

96. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/173) 

97. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (•) 

98. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

100. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

102. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/183) (*) 

103. — Afyon Karahisar 'Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için . saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi." (6/187) (*) 

104. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'mn, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (•) 

105. — 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) (*) 

106. — içel Milletvekili Süleyman Şimşeklin, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

107. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

108. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'ün. 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

109. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'ün, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüze yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. (6/182) 

110. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

111. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
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hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

112. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

113. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-
ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

114. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru- öner
gesi. (6/188) 

116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) 

117. — Adana Milletvekili llter_ Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

119. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

120. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

İ 21. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan söziü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

122. — 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. (6/210) (*) 

123. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 

bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

125. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâ i Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine il*.şkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/196) 

127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah-

• sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aharlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

131. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) <*) 

132. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

133. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/200) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi; (6/201) 

135. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

136. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 
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137. — 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) (*) 

138. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
(*) 

139. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «rria- , 
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

140. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüT-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına- ilişkin 
Başbakandan sözlü soru snergesi. (6/205) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüi'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

142. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Miiiî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

143. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*)• 

145. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Milîii 
Eğitim "akanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

147. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

150. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

151. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

152. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*) 

153. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memu-rlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

156. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
imam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

157. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/248) (*) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

160. — istanbul Milletvekili Mehmet-Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve Is-
panyas Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

162. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'm, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

163. — Kocaeli Milletvekili Ibr ahim Akdoğan'ın, 
/abancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
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yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

164. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi. (6/253) 
(*) 

165. — Adana Milletvekili İlter ^Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

166. —"-Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (,*) 

170. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

171. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

173'. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (•) 

175. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
evlemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

176. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru' önergesi, (6/265) (*) 

177. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun yhuzur ve güvenine ilişkin Mil-

-lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(•) 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

179. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

180. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

181. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) * 

182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

183. — 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) 

184. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tultumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/301) (*) 

186. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi. (6/275) (*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

188. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sâzlü soru önergesi. (6/277) (*) 

189. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 
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190. — Muğla Milletvekili Haldi Dere'nin, ya

pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

192. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü.soru önergesi. (6/280) (*) 

193. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

197. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

199. —: Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

200. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik-

1 liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

202. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 

teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

2C4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü.soru önergesi. {6/293) (*) 

205. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

2Q6. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık ör-i 
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

207. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakiK 
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

2Q9. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
îşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*). 

21Q.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gü'in Kayseri Mimar Sinan ilk Öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

211. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

212. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) _̂ 

213. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

214. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Züan'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3CI2) (*) 
• 215. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 

Türkiye ile ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel yayın-
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evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

216. — îstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

(*) 
217. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutki'min, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

218. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, An
kara - Yenimahalle ilçesinin bazı köylerinin kamu
laştırılan tarım arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/306) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'mm, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3-37) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/308) (*). 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
-Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

222. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/3İC;) (*) 

224. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 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 : 16 . 6 . 1975) 

X 2. — Kütahya Milletvekili ilhan 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) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeiLarii 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

4. — Balıkesir Milletvekilli Cihat Bilgebian ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı: 
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 10.6.1975, 
26.3.1976) 

5. — Niğde M'ffidtvekili Meıhlmiat Aîlmsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'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 : 19 . 6 . 1975) 

X 6. — Ege Ünfivei'&itesi 1975 yııh Bültçte 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. Meclisi : 1/298; C. Se-
.natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

7 . - 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı MarîcıaJlar-
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) 

8. — İstanbul. Miffletvekilii Engin Ünsal'm, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 
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9. — îstadbul Mifltdtvekü Engin Ünsal'm, 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) 

10". — Edlkmje MMe*vekliİi İllhamd Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) \ 

11. — Biledik MffletvekiiM Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

X 12. — Türküye Cumıburiyetii Hükümeti ile Ffanisaj 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının, Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 13. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (l/354)v (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

14. — IstaMbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

X 15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı : 
273) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1976) 

16. — Giresun Milletvekilli Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

17. — Çorum Milletvekili Yasin Hatîboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 18. — 1131 sayılı Kanunla onaiylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

19. — AdıyaJmaın MilletvekliM Kemal Talbafc ille 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu.; (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

X 20. — Istlaöbui Miffletvefeili Abdulah Başbürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3,1976) 

21. — Kırklareli MilletveMli Mehmet Ataigün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi: 31.3.1976) 

X 22. — C. Senatosu GaziatDtep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 , 1976) 

23. — Aydın Miİetveklil Nalhit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayıü Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

24. — Istanibul Milletvekilli Mehmet Emlin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da-. 

' ğıtma tarihi: 1 3 . 4 . 1976) 

X 25. — istanbul Milletvekilli M. Kazıttı Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve îçtü-f 

(M. Meclisi Birleşim 104) 
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ziiğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 4 . 1976) 

X 26. — Başbakanlık Atoim Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976) 

27. — Mardin MiietviekMi Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19,4.1976) 

28. — Denizaltı gemilertyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
MiHî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

29. — Kars Miiietvekili Doğan Arassk'nım, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 aci maddesi uyarınca gündeme alınma öner-. 
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağııtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 30. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve MÜH Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 31. — Afyon Karaihıisar " MiİetvekiiI Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 32. — İzmir Müetvelklüi Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1974) 

33. — Afyon Karahisar MıiüetvökM Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 

kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekirniyle ilgili* 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1976) 

34. — Istaübul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : ^ . 5 .1976) 

X 35. — Rize Milletvekilli Samd Kumtoasar'in,-
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

36. — Muş Milletvekili Teklin İteri Dikmıen'dn, 1086» 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215'e 
I nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

37. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 flci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alnıma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
II . 5 . 1976) 

X 39. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti İle Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1)* 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 . 1976> 
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X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 .1976) 

X 41. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti -arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 5 . 1976) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/315) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 

bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S, Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 5 ^ . 1976) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi-: 13 . 5 . 1976) 

49. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 1 1 . 2 . 1975, 
1 . 7 . 1975, 1 4 , 5 . 1976) 

50. ^- İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

51. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 14 ..5 . 1976) 

52. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) 

53. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

54. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına, ilişkin Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari-s 
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 55. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul. Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme-
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sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine almmasuıa dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekilli Abdullah Bazencir'in, Taibiî afetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı* : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

57. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

58. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 

üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

" 59. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi' Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18 , 5 . 1976) 

60. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e indürilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

61. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir.) 



Dönem : 4 
Topiant, : 2 M t L L E T M E C L i S i S. Sayısı : 175 

Bakkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 Arkadaşının, 19 Mart 
1969 Gün ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkralar ve Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkındaki 1238 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet 

Komisyonu Raporu (2 /364) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair teklifimiz 
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadeleri rica olunur. Saygılarımızla. 4 . 3 . 1975 

Balıkesir Manisa Çanakkale 
C. Bilgehan H. Okçu K Sezgin 

Ankara Kırklareli Elâzığ 
/. Köylüoğlu M. Atagün - R. Küçükel 

GEREKÇE 

19 Mart 1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi kimlerin avukatlık imtihanına tabi ol
mayacağını saptamıştır. Bu arada maddenin B fıkrasında 7 Temmuz 1975 tarihine kadar mezun olanlar bu 
istisnadan faydalanmaktadır. 

Bilindiği üzere üniversitelerde imtihanlar yaz ve güz döneminde olmak üzere iki defa yapılmaktadır. 
Kanun koyucu 1975 yılı mezunlarının bu haktan yararlanmasını öngörürken aynı sınıfta okuyan öğrencileri 
yaz döneminde mezun olan güz döneminde mezun olan diye bir ayırıcılık yapmak istememiştir. Aksini ka
bul etmek hukukun genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olur. Aynı sınıfta okuyan fakülte öğrencilerinin 
aynı haklara sahip olması tabiîdir. Bu bakımdan B fıkrasındaki 7 Temmuz 1975 tarihinin 31' . 12 . 1975 
olarak değiştirilmesi eşitliği sağlamak bakımından gerekÜ görülmüştür. 

Kanun teklifi Yüce Meclislerce uygun görüldüğü taktirde eşitük sağlanacaktır. Bu gerekçelerle geçici 7 nci 
maddenin B fıkrasındaki 7 , 7 . 1975 günlü 311 , 12 . 1975 olarak değiştirilmek. üzere işjbu kanun teklifi ha
zırlanmıştır. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/364 
Karar No. : 53 

5.6. 1975 

Yüksek Başkanlığa 

«Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi» Komisi 
yonumuza havale olunmakla ve ilgili Bakanlık temsilcisi de bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; Kanun teklifinin başlığını ve 1 nci maddesini yazılış yönünden hatalı görerek yeniden 
düzenlemiştir. 

Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi uygun mütalaa edilerek; teklifin yürürlük tarihine müteallik 
2 nci maddesi bu yönde değiştirilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşbu rapor Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere saygıyle arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Sinop 

Y. Oğuz 

Adana 
0. Çıtırık 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

İstanbul 
C. Yavaş 

Nevşehir 
M. Zeki Tekiner 

Başkanvekili 
İstanbul 

A. Doğan Öztunç 

Ankara 
M. Alıcı 

Bursa 
H. Karaatlı 

İstanbul 
/. Özbay 

Siirt 
A> Car ti 

Kâtip 
Tunceli 

S. Yıldırım 

Ankara 
1. Hakkı Köylüoğlu 

Oylamada bulunamadı 

Gaziantep 
Y. öztürkmen 

Muş 
Muhalifim 

T. İleri Dikmen 

Urfa 
Ç. Paydaş 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 175) 



BALIKESİR MİLLETVEKİLİ CİHAT BİLGEHAN 
VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddeleri
ne fıkralar ve kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — 26 . 2 . 1970 tarih ve 1238 sayılı 
Kanunun geçici 7 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

b) 31 . 12 . 1975 tarihine kadar hukuk fakülte
lerinden mezun olanlar mezuniyet tarihinden itibaren 
3 yıl içinde. 

MADDE 2. — Bu kanun 6 . 7 . 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

» > • • « 

3 — 
I ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla değiştirilen 
I 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu

nun geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı 
Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
geçici 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (b) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) 31 . 12 . 1975 tarihine kadar hukuk fakülte-
I lerinden mezun olanlar mezuniyet tarihinden itibaren 
I 3 yıl içinde. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

;..<... 

Mîllet Meclîsi (Sâ Sayısı : 175) 





Dönem : 4 
topiant. Î 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 175'e 1 nci Ek 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 Arkadaşının, 19 Mart 
1969 Gün ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkralar ve Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki 1238 Sayılı Kanunun Geçici 
7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (2 /364) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10.2. 1976 

Karar No. : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz; Millet Meclisi İçtüzüğünün 45 nci maddesi gereğince bir aylık bir süre içinde, kuruluş 
ve görev bölümünden önce çıkmış tasarı ve tekliflere ilişkin raporları benimsemeyip yeni bir karar alma 
gereğinin doğabileceğini mütalaa ederek ilişik listede belirtilen raporların, Komisyonumuza iade olunması
nı; keza esas komisyon durumunda olmadığımız konulara ilişkin eski raporlarında İçtüzüğün 35 ve 45 nci 
maddeleri yönünden tetkiki faydalı görüldüğünden, yine ilişik 2 nci listede belirtilen raporların komisyonu
muza iade olunmasını Sayın Başkanlıktan istenmesine karar verdiğinden bu hususlarda gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Sözcü Ankara Çorum 
Mardin /". Hakkı Köylüoğhı Yasin Hatiboğlu 

Talât Oğuz 
İmzada bulunamadı 

İstanbul İstanbul Kayseri 
F. Gülhis Mankut Cemil Yavaş Hayrettin Nakiboğlu 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kocaeli Konya Niğde 
Şevket Kazan Kemalettin Gökakın Yaşar Arıbaş 

Ordu 
Kemal Şensoy 

İmzada bulunamadı 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 
İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
Mehmet Atağım 



— 2 — 
Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/364 
Karar No. : 6 

24 . 3 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı sabık Adalet Komisyonunca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikal eden, ancak mezkûr toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamadığı için Ko
misyonumuzca, Millet Meclisi İçtüzüğünün 45 nci maddesi gereğince geri çekilmesi uygun mütalaa edilen, 
Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve-5 arkadaşının, «19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu-: 
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkralar ve Kanuna Geçici bir Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 1238 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki» Kanun Teklifi ve sa
bık Adalet Komisyonu raporu tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuz; sabık Adalet Komisyonunun 5 . 6 . 1975 tarihli ve 53 karar sayılı raporunu aynen be
nimseyerek Genel Kurulda savunmaya karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

ialet Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm 

Ankara 
Muammer Alıcı 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 
imzada bulunamadı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Ordu 
Kemal Şensoy 

tmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
İstanbul 

A. Doğan Öztunç 

Ankara 
/. Hakkı Köylüoğlu 

İstanbul 
Cemil Yavaş 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

Siirt 
Abdülbaki Car ti 

Sözcü 
Mardin 

Talât Oğuz 

Artvin 
Ekrem Sadi Erdem 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Nevşehir 
M. Zeki Tekiner 

Siirt 
Abdülkerim Zilân 

Afyon Karahisar 
Ali İhsan Ulubahşi 
imzada bulunamadı 

Denizli 
Fuat Avcı 

İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Niğde 
Yaşar Arıbas 

Urfa 
Celâl Paydaş 

imzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 175'e 1 nci ek) 



Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 348 
Toplantı : 3 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan
daşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ile İsparta 
Milletvekili Süleyman Demirel ve 7 Arkadaşının, C. Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan ve 13 Arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Saba
hattin Savcı ve 4 Arkadaşının Aynı Konudaki Teklifleri ve Plan 

Komisyonu Raporu (1/398, 2 /11 , 2/17, 2/539, 2/583) 

T. C. 
Başbakanlık ' 8 . 1 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı , 

Sayı : 71-2077/01358 

MİLLE!1 MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku utanca 4 . 1 .1976 tarihinde kararlaştırılan «65 Ya
şını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasa
rısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
, Başbakan 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç ve Çalışma Gücünü Yitirmiş Kimselere Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Tasarısı Gerekçesi 

Anayasamızın 2 nci maddesinde ifadesini bulan Sosyal Hukuk Devleti, 41 nci madde gereğince herkese 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesinin sağlanması görevini yüklenmiştir. 

Yine, Anayasamızın 48 nci maddesi ile herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu açıkça belirtilmiş 
ancak, Devletin sosyal ödevlerinin yapılması 53 ncü madde ile malî kaynakların yeterliği ölçüsüne bağlan
mış bulunmaktadır. 

Bugün, kendilerine hiçbir yardım eli uzanmamış kimsesiz, yaşlı ve âdeta kaderlerine terkedilmiş muhtaç 
kimseler bulunmaktadır. 

Bu durum, insanlık açısından üzücü ve yüz kızartı ;ı olmaktan öte genç nesillerin istikbâl hakkında yan
lış düşüncelere saplanmalarına ve bu endişe içinde gönül rahatlığı ile çalışmalarına imkân bırakmamaktadır. 

Teklif edilen Kanun tasarısı, bu anlayıştan hareketle Devletimizin malî kaynakları da gözönünde tutula
rak hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının kanunlaşması ile Sosyal Hukuk Devletini gerçekleştirmede önemli bir adım atılmış olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, 65 yaşını doldurmuş o'anlara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şart
lar tespit edilmekte ve aylığın miktarları belirlenmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile, bu Kanuna göre ödenecek aylıklar ve diğer ödemeler için konulacak ödenek 
ve ödemenin yapılacağı kurum belli edilmektedir. 



Madde 3. — Bu madde ile aylıkların başlangıç t i İIIİCTİ, ödeme şekilleri ve kesilmesine ilişkin hükümler 
getirilmektedir. 

Madde 4. — Bu Kanuna göre aylık bağlanma veya ödenmesinde uygulanacak esaslar ile benzeri husus
ların bir yönetmelikle tes'bit edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 5 - 6. — 5 nci madde ile gerçek dışı belge düzenleyenlerle ilgili hususlar tesbit edilmekte ve 6 ncı 
madde ile de kullanılacak belgelerin her türlü vergi VJ resimden muaf tutulması öngörülmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile bu Kanundan yarar] ınacakların tedavilerinin Devlet Hastanelerinde ücretsiz 
yapılacağı belirtilmektedir. 

Madde 8 - 9 . —• Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demlrel ve 7 Arkada j , l ın> 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Kimselere Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/11) 

Millei Mecli; i Başkanlığına 

65 yaşını doldurmuş muhtaç kimselere aylık bağla'iması hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikle 
takdim olunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
25 . 10 . 1973 

İsparta Aydın Eskişehir 
Süleyman Demire] Nakit Menteşe Seyfi Öztiirk 

Eskişehir Aydın Adana 
Prof. Dr. Orhan Oğuz. Be hiç Tozkoparan Setâlıattin Kılıç 

Bolu Kastamonu 
Ahmet Çakmak Sahri Keskin 

G E R E K Ç E 

Anayasamızın 2 nci maddesinde ifadesini bulan Sosyal Hukuk Devleti 41 nci madde gereğince herkese 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesinin sağlanması görevini yüklenmiştir. 

Yine, Anayasamızın 48 nci maddesi ile herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu açıkça belirtilmiş 
ancak, Devletin sosyal ödevlerinin yapılması 53 ncü madde ile malî kaynakların yeterliği Ölçüsüne bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Bugün, kendilerine hiçbir yardım eli uzanmamış kimsesiz, yaşlı ve adeta kaderlerine terkedilmiş muhtaç 
kimseler bulunmaktadır. 

Bu durum insanlık açısından üzücü ve yüz kızartıcı olmaktan öte genç nesillerin istikbal hakkında yan
lış düşüncelere saplanmalarına ve bu endişe içinde gönül rahatlığı ile çalışmalarına imkân bırakmamaktadır. 

Teklif edilen kanun, bu anlayıştan hareketle devletimizin malî kaynaklan da gözönünde tutularak hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Tasarının kanunlaşması ile Sosyal Hukuk Devletini gerçekleştirmede önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 348) 
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İsparta Milletvekili Süleyman Demirci ve 7 arkadaşın» teklifi 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Kimseler2 Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 65 yaşını doldurmuş bulunup geçim kaynağu bulunmayan, hiç bir sosyal güvenlik kurulu
şundan yararlanmayan, bedenî ve zihnî kabiliyetini yi- rmiş yoksul, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına 
hayatta bulundukları sürece 500 lira aylık bağlanır. 

Bunun için her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine Sosyal Güvenlik Hizmeti adı altında gerekli ödenek konur 
ve aylddar hak sahiplerine T. C. Emekli Sandığı aracıhğı ile ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanuna göre aylık bağlanmada uygulanacak usul Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle tespit olunur. 

MADDE 3. — Bu aylıklar her türlü vergi ve resimden muaftır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayınlandığı tarihi takip eden malî yıl başında yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Korunmaya ve Bakıma Muhtaç Yetişkinlere Sosyal Yardım Ay
lığı Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/17). 

MiHet Meclisi Başkanlığına 

Korunmaya ve bakıma muhtaç yetişkinlere sosyal yardım bağlanması hakkındaki kanun teklifi ile gerek
çesinin ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

2 . 11 . 1973 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

G E R E K Ç E 

Türk toplumu, millî gelenek, dinî inanç ve insanî ahlâk bakımından sosyal yardımı ve dayanışmayı se
ven vicdanlı bir toplumdur. 

Tarih boyunca kendi cinsine ve hatta her canlıya yardım etmeyi ibadet kabul etmiştir. Ancak bu yar
dımların organize edilerek yerlerine sarfı konusunda tam bir inanca sahip olmanın ihtiyacını giderememiş
tir. 

Her insanda merhamet duygusu vardır. Bu duyguyu insanî, millî, dinî, sosyal ve kültürel eğitimle geliş
tirip fertlerdeki sosyal yardım ve dayanışma şuurunu güçlendirmekle sosyal refah devleti olmak mümkün
dür. 

Merhamet, kendisini onun durumunda hissetmektir. O halde bu kanun teklifi ile bir fert, yalnız topluma 
değil, kendisinin ve yakınlarının yarınki durumlarına da yardım etmiş olacaktır. 

Bugün, sağlam, güçlü,- genç ve zengin bir kimse, yann sakat, düşkün, yaşlı ve muhtaç duruma düşebilecek
tir. 

Yarın hasta, bakımsız, aç ve çıplak avuçlarla dilenmekten kendisini ve yakınlarını kurtarmak isteyenler. 
bugünden kendi eliyle sosyal güvenliğini sağlayacak olan bu yardım primlerini seve seve ve güvenle ödeme 
lidir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 348) 
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İçkisini içerken, seyahatini yaparken sıhhat ve zevkle eğlencelere dalarken o anda aç, çıplak, hasta, kör 
ve kötürüm insanların iniltilerini duyarak onlardan bir sadakayı esirgememelidirler. Yarın o insanlardan biri 
olabileceğini düşünmelidirler, işte bu düşünceden hareketle sosyal yardım ve dayanışmaya genellik kazandır
mak ve sosyal hizmetleri sosyal refahı sağlayacak güce kavuşturmak amaç alınmıştır. 

Bugünkü Anayasamız, Devlete sosyal bir görev yüklemiş ve fertlere de sosyal güvenlik içinde insanca ya
şama hakkını tanımıştır. 

Sosyal hizmetlerin kaynağı olan sosyal dayanışmayı kalkınma planının bir a raç ve sosyal refahı da kalkın
ma planının bir amacı olarak kabul etmiştir. 

Anayasamızın başlan^',; bölümünde ifadesini bulan, 2, 10, 14, 35, 42, 43, 48, 49, 50 ve 53 n:â maddelerinde 
açıklığa kavuşturulan fe i , toplum ve Devlet arasındaki karşılıklı hak ve vazife münasebetleri bu kanunla 
uygulamaya girecektir. 

Sosyal bir Devlet, bünyesindeki fert, aile, grup ve toplumu dengeli ve ahenkli bulundurduğu ölçüde sosyal 
refah Devleti olabilir. 

Bunun için Devlet müessir bir teşkilâtla düzenli bir sistem kurmalıdır. 
Resmî ve gönüllü kurumlarla, halkın yardımlarını bir elde toplayan, onu kanalıze ederek sosyal refah 

hizmetlerini bilinçli ve koordinelı şekilde dengeli bir hizmet ağı halinde yurt sathına kuran, güven vererek 
yardımları teşvik ve destekleyen, israfı giderip veıimi artıran bir sosyal hizmetler kurumunun teşkiline aci
len ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sosyal hizmetlerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkınmaya yardımcı olan çok çeşitli dallarını sağlam 
bir gövdeye bağlamak başarısının ilk şartı olacaktır. 

Bu teşkilâtın bir Sosyal Yardım Bakanlığı mı veya bir Sosyal Hizmetler Kurumu mu olacağını ihtiyaçlar 
gösterecektir. 

Bu kanunla sağlanacak yardımlar iyi bir organizenin sosyal refah hizmetleri alanındaki araştırma, incele
me, teşhis, tedavi ve değerlendirmeyi içine alan plânlı ve düzenli çalışması sonucunda büyük ölçüde artacak
tır. 

Bilinçli ve güvenli bağışlar yarış halinde çoğalacaktır. Toplumun içinde fert, aile ve grup kendine yeterli 
ve dengeli bir güce getirilerek millî kalkınma plânına katkı yeteneğine ulaşacak bir mutluluğa eriştirilecektir. 

Kişileri kula kul olmaktan kurtarmak suretiyle, sosyal refahın özü olan insan haysiyetini toplumun ortak 
haysiyeti içinde dengede tutmak sağlanmış olacaktır. 

Türk Milleti, insanlık tarihine getirdiği sosyal hizmetlerdeki önderliğine bu kanunla yeniden sahip olacaktır. 
İmkân gücüne oranla, yardım faziletindeki büyüklük onu çağımızın da örnek bir sosyal refah devleti haline 
getirecektir. 

Zengin yurtdaşlar ve rejim taraftan olan herkes, kendi mallarının ve rejimin teminatı olarak bu kanuna gö
nül bağlayacak ve bu kanun sosyal bir reform olacaktır. 

C. SENATOSU MALATYA ÜYESİ HAMDİ ÖZERİN TEKLİFİ. 

Korunmaya ve Bakıma Muhtaç Yetişkinlere Sosyal Yardım Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — Korunmaya ve bakıma muhtaç bulunan yetişkin sakat, güçsüz, yaşlı ve hastalarla, fakir 
ailelere «sosyal yardım» adı ile aylık bağlanır. 

Devlet Memurları kanununda belirtilen en alt derecenin birinci kademesi üzerinden hesaplanan brüt tu
tarın yarısı kendilerine aylık olarak ödenir. 

Ancak kurumun malî gücü arttıkça, sakatlık, güçsüzlük, yaşlılık, hastalık ve fakirlik derecelerini gösterir 
yönetmeliğe göre bazı muhtaçların sosyal yardım aylıkları % 90'a kadar yükseltilir. 

Yaşlılığın başlangıcı (65) yaşın dolduğu tarihtir. 
MADDE 2. — Birinci maddede belirtilenlerden tıbbî rehabilitasyon veya readaptasyon sonucu çalışabilir 

duruma gelenler durumlarına uygun işlerde çalıştırılır ve çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarının statüsüne 
tabi tutulurlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 348) 
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Göreve başlama tarihinde sosyal yardım aylıkları kesilir ve bu tarih, terfi ve emeklilik hesaplarında baş

langıç olarak kabul edilir. Çalışır hale gelenlere iş bulunmadan veya muhtaçlıkları kalkmadan kendi istek
leri dışında yardım aylıklarının kesilmesi yönüne gidilmez. 

MADDE 3. — Emeklilik veya malûllük hizmet süreleri dolmadan yeniden çalışamaz duruma gelenlere 
yeniden yardım aylığı bağlanır. O güne kadar ödenmiş olduğu emekli keseneği ve primleri kendisine çalıştığı 
kurumca toptan ödenir. 

MADDE 4. — Muhtaçlıkları kalkanların veya dilencilik yapanların sosyal yardım aylıkları kesilir. 
Hastane ve yurtlarda tedavi ve bakıma alınanlara bu süre içinde aylık ödenmez. 

MADDE 5. — Sosyal yardım aylığı alanların muayene, tedavi ve bununla ilgili malzeme, ilâç, yolluk ve 
cenaze masrafları sosyal hizmetler kurumunca ödenir. 

MADDE 6. — Malî kaynaklardan elde edilen para ve çeşitli mallar sosyal hizmetler kurumunda toplanır 
ve çeşitli sosyal refah hizmetlerinde kullanılır. Sosyal yardım gelirlerinin tahsil şekli ve denetimi kurumca ter
tip ve düzenlenir. 

Mali Kaynak 

MADDE 7. — Sosyal refah hizmetlerinin malî kaynakları : 
A) Sosyal Yardım Vergisi : 
1. — Kamu iktisadî teşebbüslerin kazancından % 2, 
2. — Belediye ve özel idarelerin gelir bütçesinden % 1, 
3. — Yurt dışı seyahat dövizlerinden % 5, 
4. — Her çeşit ikramiye tutarı veya bedelinden % 5, 
5. — Her çeşit reklâm ve ilân ücretine eklenen -(/0 5, 
6. — Her çeşit vergi, harç ve damga resmi tutarına eklenen bu tutarlar üzerinden % 1, 
7. — Her çeşit duhuliye biletine eklenen % 5, 
8. — Bilinci sınıf lokanta ve içkili gazinolara ödenen ücrete eklenen % 5, 
9. — Aylık ve ücretlerin her artışında, bir aylık iark tutarından % 10, 
10. — Kara, Deniz ve Hava yolcu ve yük biletleri-ıc eklenen •% 3, Şehiriçi vapur, otobüs, tren, tünel ve 

geçit biletlerine eklenen yolcu başına 10, yük arabası için 500, otobüs için 750, binek arabaları için 250, bü
yük baş hayvanlar için 150, diğer hayvanlar için 100 kuruş sosyal yardım vergisi alınır. 

11. — Birinci sınıf ve lüks otel yatak ücretlerine eklenen % 5, 
(A) bölümündeki tahsilatta kuruşların son rakamı, yakın bulunduğu (0) veya (5) e, (2,5) 1ar (5) ve 

(7,5) 1ar (10) kuruşa iblâğ edilir. 
B.) Resmî ve gönüllü kurumlarla, halkın ve milletlerarası sosyal kurumların bağışı, 
C) Sosyal hizmetler kurumunun kendi döner sermayesinden (kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallardan, 

halka açık sosyal hizmetlerden ve tertipleyeceği eğlence, eğitim ve toplantılardan) sağlayacağı gelirler. 
D) Genel bütçeden ayrılan tahsisat. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 348) 



Konya Milletvekili Necmettin Erhakan ve 13 Arkadaşının, Korunmaya Muhtaç Kimsesiz Maluller, Fakir
ler, Acizler ile Murislerinden İntikal Eden Serveti ve Bakacak Kimseleri Bulunmayan Yetimlere ve Sakatlara 
Devletçe Aylık Bağlanması Amacıyle, 6760 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkındaki 
Kfmuiîun llvm Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

(2/539) 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

«Korunmaya muhtaç kimsesiz maluller, fakirler, acizler i!e murislerinden intikal eden serveti ve baka
cak kimseleri bulunmayan yetimlere ve sakatlara devletçe aylık bağlanması amacıyle, 6760 sayılı Vakıflar 
Genci Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesine dair» tarafımızdan hazırlanan kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan 

İstanbul Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

İstanbul Milletvekili 
Fehmi Cumahoğlu 

Erzurum Senatörü 
Lûtfi Doğan 

Urfa Milletvekili 
A. Kadir Öncel 

Çorum Milletvekili 
Yasin Hatiboğlu 

Manisa Milletvekili 
Gündüz Sevilgen 

Erzurum Milletvekili 
Yahya Akdağ 

Erzurum Milletvekili 
Zekâi Yaylalı 

Yozgat Senatörü 
Süleyman Ergin 

Sivas Milletvekili 
Vahdeddin Karaçorhı 

Amasya Milletveki 
Cahit Koçkar 

Nevşehir Milletvekili 
M. Sabri D ör t kol 

Samsun Milletvekili 
Ali Acar 

GEREKÇE : 

Medenî bir milleti temsil eden sosyal devletin, sosyal adaleti beşerî imkânlar çerçevesinde gerçekleştirdiği 
ölçüde başarılı olur. Toplumun fertleri arasında bulunan güçsüzlerin ihtiyaçları giderilemediği, ıstırapları 
dindirilemediği takdirde o toplumu temsil eden devletin sosyal adaleti sağladığı müdafaa edilemez. 

Milletimizin büyük ve ileri seviyede medenî bir toplum olduğunun delili, şerefle dolu olan tarihimizdir. 
Milletimizin tarihinde yaşadığı sosyal hayat incelendiğinde gerek toplumun ve gerekse cemiyet içindeki 

fertlerin çaresizlik içinde bulunanların ıstıraplarının giderildiği, kimsesizlerin korunduğu millî bir haslet olarak 
sabit olduğu görülür. Bu durum toplumumuzda öyle olgun ve insanî duygu halinde bulunuyorduki yanında 
komşusu aç ise bir ekmeğinin yarısını gönül rızası iio komşusuna ikram edip böylece yoksul ye güçsüzlerin 
ihtiyacını giderdikten sonra kendi ihtiyaçlarını karşılayan örnek insanların toplumumuzda sayılarının milyon
lara baliğ olduğunu tespit etmek mümkündür. Bu günde aynı hizmeti yerine getirmeye çalışan özel ve Vakıf
lar gibi resmî kuruluşlarımız vardır. Ancak bu kurulukların yurdumuzda mevcut bütün güçsüzlerin ihtiyaçları
nı karşılayamadıkları bir vakıadır. 

Yüksek seciyeli bir millet ve büyük bir devlet olmanın ağır ve ağır olduğu ölçüde de şerefli görevleri
nin bulunması tabiîdir. Güçsüzlerin korunması da bu şerefli ve ağır görevler arasındadır. 

Yurdumuzda bu ihtiyacın sosyal adalet esaslarına uygun olarak devletçe karşılanması bir zarurettir. 
Bu ihtiyaç daha şümullü olarak devletçe karşılanmak için böyle bir kanunun Büyük Millet Meclisimizce 

çıkarılmasında zaruret vardır. Konu ile ilgili bir kısım mevzuat var olsa bile bunlar çok cüzî kalmakta ve 
mahdut kimselerin ihtiyaçları belirli bir zaman için kaişılanmaktadır. Örnek olarak 1941 yılında çıkarılmış 
4109 Sayılı Kanun zikredilebilir. 
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Yurdumuzda bu ihtiyacın daha şümullü olarak ihayaca cevap verecek şekilde karşılanması için Meclis

lerimizin takdirlerine sunulmak üzere bu Kanun tekliJni hazırlamış bulunuyoruz. Konu mahiyeti itibariyle 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alması uygun olduğundan ve aslında bu genel müdürlük cüzî de 
olsa 'bir dereceye kadar benzeri bir hizmet ifa ettiğinden 6760 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve 
Teşkilâtı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi suretiyle ka
nunlaşmasını uygun görmekteyiz. 

Hazırlanmış olan bu Kanun teklifi 14 esas ve . . . . geçici maddeden ibarettir. 
Bu gerekçe ile birlikte bu teklif ilgili komisyonlarJa ve Meclislerimizde müzakere edilirken her madde 

ile alâkalı .gerçekler ve açıklamalar da ayrıca yapılacaktır. 

KONYA MİLLETVEKİLİ NECMETTİN ERdAKAN VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

«Korup.maya Muhtaç Kimsesiz Maluller, Fakirler, Âcizler, ile Murislerinden İntikal Eden Serveti ve Bakacak 
Kimseleri Bulunmayan Yetimlere ve Sakatlara Devletçe Aylık Bağlanması Amacıyle, 6760 Sayılı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» 

MADDE 1. — 6760 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 2. — Vakıfîar Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu bir gene? müdürün yönetimi altında üç genel 
müdür yardımcısı ile mütehassıs müşavirlerden ve aşağıda yazılı dairelerden kurulmuştur : 

1. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
2. — Hukuk .Müşavirliği, 
3. — Âbüde ve Yapı İşleri Başkanlığı, 
4. — Hayır İşleri, Sosyal Yardım ve Hizmetler Daire Başkanlığı, 
5. — Mülhak Vakıflar Müdürlüğü, 
6. — Emlâk Müdürlüğü, 
7. — İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, 
8. — Arşiv, Yayın ve Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü, 
9. — Muhasebe Müdürlüğü, 

10. — Personel ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, 
11. — Donatım ve Daire Müdürlüğü. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

MADDE 3. — Korunmaya muhtaç, malî gücü ve bakacak kimsesi bulunmayan yoksullar ile çalışamaz 
durumda bulunan ve bakacak kimsesi olmayan körler, sakatlar, hastalar, aynı durumda olan yaşlı erkek ve kadın
lar ve kimsesiz yetim çocukların geçimlerinin sağlanması, zaruret hâsü olan durumlarda doğrudan ibate ve 
iaşelerinin devletçe temini, tahsil çağma gelmiş olan yetimlere asgari temel eğitimlerinin yaptırılması ve mes
lek sahibi olmaları, için bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde devletçe kendüerme hazineden aylık bağ
lanır. 

MADDE 4. — Durum ve vasıfları birinci maddede belirtilen esaslara uyan ve korunmaya muhtaç olan 
kimselerin hayatlarını idame ettirmek ve sosyal ihtiyaçlarım karşılamak üzere 1327 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 15 nci derecesinin her yıl malî bütçe ile kabul edilen kat sayı ile çarpımının bürüt miktarından 
1/2'den az olmamak kaydıyle aylık maaş bağlanır. Bu suretle kendilerime maaş ödenme durumunda olan ye
timlerden tahsil çağma gelmiş olanlara ilgili bakanlıkla da işbirliği yapılarak temel eğitimlerinin verilmesi 
şahsiyetli ve mazbut vatandaşlar olarak yetişmelerini ve bir meslek sahibi olmalarını sağlamak amacı ile 
her il için ayrı ayrı olmak üzere ihtiyaca göre devletçe yurtlar açıhr. 
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MADDE 5. — Bu Kanun uyarınca devletçe bütçeden kendilerine aylık bağlanması gerekenler çalışma 
gücü bulunmayan ve geçimini sağlamaktan âciz olan fakirler, yetimler, hastalar, sakatlar ile hiçbir geliri olma
yan ve bakacak kimsesi de bulunmayan 62 yaşından yukarı erkek ve kadınlardır. Bunlar: 

a) Korunmaya muhtaç kimsesiz yetimler, ana - babadan her ikisini, yalıutta bunlardan birini kaybet
miş veya ana ve babasından sadece biri sağ olupta her hangi bir sebeple bunların bakım ve himayelerinde 
faydalanma imkânı bulamayan çocuklardır. 

b) Bedescc malul olmasa dahi geçimini sağlayacak malî gücü, bakacak kimsesi bulunmayan ve çalı
şamayacak durumda oîan güçsüz fakirler ile bu durumda olan yaşlı erkek ve kadınlardır. 

c) Hasta olup da hastalığı devam eden ve tedaviii gereken kimsesiz yoksullar ile bedenî bakımdan sağ
lıklı olduğu halde ruhî bir hastalıkla malul oîup sıhhat bulamamış veya aklî dengesini zayi. etmiş kimsesiz 
yoksul hastalardır. 

d) Vücut azalarından birini veya bir kaçını zayi etmek suretiyle maliıl ve çalışamaz duruma gelen ko
runmaya muhtaç sakatlar, ayaklarının veya ellerinin her ikisini veya birini, iki gözünü yahutda işitme veya 
konuşma hassalarını tamamen veya kısmen zayi etmekle malul ve bakacak kimsesi olmayan yoksullardır. 

Durandan bu maddenin a, b, c, ve d bentlerinde gösterilen güçsüzlere bu Kanunun ikinci maddesinde 
belirtilen miktarı aşmamak üzere devletçe bütçeden aylık ödenir. Bunlardan maaşını bil fiil kendi ihtiyacına 
sarfetmek gücünde olmayanlara mahkeme tarafından emin ve ahü'âken mazbut kimselerden vasi tayin edilir. 

MADDE 6. — Bu Kanun uyarınca kendilerine aylık bağlanan ve aylıkları ödenen kimselere her ne su
retle olursa olsun bir başka cihetle devlet tarafından aylık ödenemez. Bu Kanun uyarınca ayluk alma duru
munda bulunup da bir başka cihetten de aylık almacı gereken kimse bu aylıklardan ancak birini (lehine 
oîans) tercih eder ve tercih ettiği aylık kendisine noksansız olarak ödenir. 

Bu hususa riayet etmeyen ita amirleri ve saymaklara Maliye Bakanlığınca hazine zararları tazmin et
tirilir. 

MADDE 7. — Bu Kanun kapsamına giren güçsüzlere devletçe yapılacak giderleri karşılamak amacıylc; 
a) Gelir Vergisine tabi özel ve tüzelkişilerden, aylık net kazancı 3 000 TL. ve daha yukarı olan mükellef

lerden % bir nisbetinde vergi alınır. 
b) Bu Kanunda öngörülenlere sarf edilmek üzere açılacak olan bölüme her türlü bağış ve tcberrular 

kabul edilir. 
Tahsil olunan bu vergi ve bağışlar Maliye Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bölümde toplanarak Va

kıflar Genel Müdürlüğü Bütçesine aktarılır. Bu bölümde toplanan para kanımda öngörülenlerin dışında baş
ka iş için sarf edilemez. 

MADDE 8. — Bu Kanunda belirtilen kimselerin tespiti, illerde valinin görevlendireceği bir vali muavi
nin başkanlığında hukuk işleri müdürü, il müftüsü, maarif müdürü, belediye başkam, sağlık müdürü, defter
dar, sosyal yardım ve hizmetleri yürütme memuru ve mal müdüründen teşekkül edecek komisyon tarafın
dan yapılır. 

Her iki heyetin kararlan valinin onayı ile kesinleşi . Ancak heyet lüzum gördüğü durumlarda sıhhî kurula 
havale edip güçsüzün durumunu sıhhî kurul raporu ile tespit edebileceklerdir. 

MADDE 9. — Bu Kanunun şümulüne giren yoksullar, sakatlar ve güçsüzlerin her türlü tedavileri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ve kamu kuruluşlarına bağlı hastanelerdeki tedavileri ve temin edilen ilâç 
masraftan için kendilerinden hiçbir suretle ücret alı imaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

MADDE 10. — Korunmaya muhtaç çocuklar ha'ikmda çıkarılmış bulunan 24 . 5 . 1975 tarih ve 6972 
sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ancak 6972 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş bulunan bütün kurumlar per
soneli, birlikleri ve müesseseleriyle birlikte yönetim', ihtiyaçlarının tespiti ve her iki kanun muhtevasına 
göre diğer bütün işlerinin tedviri Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Her iki Kanunda öngörülen 
esaslara uyulması ve korunmaya muhtaç çocukların bakımı, yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri 
hususunda ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile iş birlimi yapılması mecburidir. 
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MADDE 11. — Bu Kanunda öngörülen görevlerin yürütülmesi hususunda gereken personel ihtiyacı Ba
kanlar Kurulu Kararıyle Vakıflar Genel Müdürlüğü emrine tahsis edilir. 

MADDE 12. — Bu Kanuna göre devletçe kendilerine aylık bağlanması veya ödenmesi hususunda uy
gulanacak diğer hususlar ilgili bakanlıklarla da işbirliği yapacak ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlana
cak bir yönetmelikle tespit olunur. 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi takibeden malî yıl başında yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 4 arkadaşının, Kimsesiz ve Güçsüz Vatandaşlara Yar
dım Hakkında Kanun teklifi. (2/583) 

Millet Meclisi 
Millî Selâmet Partisi 1 . 4 . 1976 

Grupu Başkanlığı 
Sayı : 245 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Kimsesiz ve Güçsüz Vatandaşlara Yardım» hakkında Kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunul

muştur. 
Gereği saygı ile arz olunur. C. Senatosu Diyarbakır Üyesi 

Sebahattin Savcı 

• Kocaeli Elâzığ Malatya Konya 
Şevket Kazan Ö. Naimi Barım M. Turhan Akyol Şener Battal 

GEREKÇE 

Malûm olduğu üzere zamanımızda modern devlet anlayışı, milletleri teşkil eden fertlerin refah seviyesini 
yükselterek onları insan haysiyetine yaraşır bir ortamda görmekle mümkün olur. Gerçekten fertlerin gelecek
lerini teminat altına almak, çalışanları sosyal güvenliğe kavuşturmak bir Anayasa kuralı olup, 49 ncu mad
desi devlete, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi ve tıbbî bakım görmesini sağlama ödevini 
yüklemiş bulunmaktadır. 

1961 Anayasasının yukarda hükmünü belirtmiş bulunduğumuz 49 ncu maddesinin gerekçesinde « za
manımızın refah devletinde ferdin sağlığını gerek doğrudan doğruya gerek özel teşebbüsle ve mahallî idare
lerle işbirliği yaparak temin etmek, devletin başta gelen görevleri arasında yer almaktadır.» denmektedir. 
Taıbiatryle her yurttaşım devletten tıbbî bakım istemesi zarureti de düşünülemez; ancak bu durum dar gelirli 
ve fakir olanlar için balbüls konusu olabilir ve bunların tespiti de idarî makamlarca belMenebilir. 

Memleketimizde memur, işçi ve esnaf ile serbest meslek sahiplerinin genel manada sosyal güvenlikleri 
sağlanımıştır. Bu güvenlikten mahrum olan halen tarım kesimidir, Onlar için de devletin gerekli yasaları çıka
racağı veya mevcut yasalarda günün ihtiyaçlarına cevap verecek tadil tasarıları hazırlayacağı ve bunların hü
kümetlerce özellikle ele alınmaları tabiidir. 

Biz milletimizin maddî ve manevî kalkınmasında, bütün vatandaşların sıhhatli bir şekilde devletçe gerekli 
yardım görmelerini millî birlik ve beraberliğin teminiyle huzura kavuşmalarının zaruretine inanıyoruz. İşte 
bu temel fikir ve görüşlere dayanarak ve Hükümet Programına da uygun olarak kimsesiz ve hiçbir yerden ge
liri olmayan yaşlı vatandaşlarımıza Hükümetin aylık bağlayarak gerekli yardım yapmak amacıyle bu kanun 
teklifimizi hazırlamış ve Yüce Meclislerin takdirine sunmuş bulunmaktayız. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 348) 



— 1 0 -

C. SENATOSU SEBAHATTİN SAVCI VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

«Kimsesiz ve Güzsüz Vatandaşlara Yardım» Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Aynî, nakdî ve bedenî gücünü kaybetmiş, dar gelirli ve fakir duruma düşmüş, 65 yaşım 
doldurmuş kimsesiz vatandaşlara, her yü değişen asgarî geçim şartlarına göre devletçe gerekli maaş bağlanır. 

MADDE 2. — Son genel nüfus sayımı resmî sonuçlan nazarı itibare alınarak bu hususta her yıl yeteri 
kadar Maliye Bakanlığınca Genel Bütçeden ödenek ayrılır. 

MADDE 3. — Gerek maaş bağlanacak vatandaşların tespiti ve gerekse ödeme şekil ve zamanları Maliye 
ve ilgili bakanlıklar ile diğer kuruluş temsilcilerinin en geç altı ay içenainde hazırlayacakları bir yönetme
likle tespit olunur. 

MADDE 4. — Vilâyetlerde bu gibi yardıma muhtaç vatandaşların iskânı ve bakımı için mahallî idare 
amirleri her türlü tedbiri alır ve gerekli imkânı sağlar, bunların tedavileri devlet hastahanesinde ücretsiz ya
pım*. 

MADDE 5. — Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Mîllet Meclîsi 
Bütçe Plan Komisyonu 20 . 5 • 1976 
Esas No. : 1/398, 2/11, 

2/17, 2/539, 2/583 
Karar No. : 124 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «65 yaşını doldurmuş muhtaç - güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaş
larına aylık bağlanması hakkında Kanun tasarısı ile İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 7 arkadaşı
nın, 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, kimsesizlere aylık bağlanması hakkında Kanun teklifi; C. Senatosu Malat
ya Üyesi Hamdi Özer'in, korunmaya ve bakıma muhtaç yetişkinlere sosyal yardım aylığı bağlanması hak
kında Kanun teklifi; Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 13 arkadaşının, korunmaya muhtaç kimsesiz 
maluller, fakirler, âcizler ile murislerinden intikal eden serveti ve bakacak kimseleri bulunmayan yetimlere ve 
sakatlara Devletçe aylık bağlanması amacıyle, 6760 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilât hak
kındaki Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
teklifi; C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 4 arkadaşının, kimsesiz ve güçsüz vatandaşlara 
yardım hakkında Kanun teklifbni Sosyal Güvenlik Bakanı ve ilgili Hükümet temsilcileri bulunduğu halde 
Komisyonumuzda görüşüldü ve incelendi : 

Anayasamızın 2 nci maddesinde ifadesini bulan Sosyal Hukuk Devleti, 41 nci madde gereğince herkese 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesinin sağlanmasını görevini yüklenmiştir. 

Yine, Anayasamızın 48 nci maddesiyle herkesin Sosyal Güvenlik hakkına sahip olduğu açıkça belirtilmiş 
ancak, Devletin sosyal ödevlerinin yapılması 53 ncü madde ile malî kaynakların yeterliği ölçüsüne bağlan
mış bulunmaktadır. Bugün, kendilerine hiç bir yardım eli uzanmamış kimsesiz, yaşlt ve âdeta kaderlerine 
terkedilmiş muhtaç kimseler bulunmaktadır. Bu durum, insanlık açısından üzücü ve yüz kızartıcı olmaktan 
öte genç nesillerin istikbal hakkında yanlış düşüncelere saplanmalarına ve bu endişe içinde gönül rahatlığı 
ile çalışmalarına imkân bırakmamaktadır. 
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Yukarıdaki açıklanan gerekçelerin ışığında hazırlanan bu teklif ve tasarılar Komisyonumuza havale olun

muş ve olumlu mütalaa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Ancak, görüşmelerde Tasarı metni esas 
alınmıştır. 

Tasarının; 
Birinci maddesi verilen önergeler doğrultusunda, aylık bağlanmaya esas olacak miktarın tespitinde, 657 

sayılı Devlet Memurlan Kanunundaki kat sayı esası dikkate alınarak (60) gösterge rakkamının her yıl Büt
çe Kanunu ile tespit edilecek kat sayı ile çarpımından elde edilecek miktarın verilmesi hususu konuya esnek
lik getireceği görüşüyle değiştirilerek ayrıca 65 yaşını doldurmadığı halde iş görme ve çalışma gücünden mah
rum olduğunu Sağlık Kurulu raporuyle belgelendiren ve Kanunun aradığı diğer şartlara haiz olan Türk va
tandaşlarına da aynı ölçülere göre aylık bağlanması ve yaş tashihleri hususlarını kapsayan iki yeni fıkra mad
de metnine eklenmiş ve madde bu değişiklikler neticesinde tümü itibariyle yeniden redaksiyona tabi tutul
mak suretiyle değiştirilmiştir. 

tkinci ve üçüncü maddesi aynen, dördüncü maddesi, hazırlanacak yönetmeliğin tespitinde Sosyal Güven
lik Bakanlığının da katkısını sağlamak amacıyle «Maliye ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca müşterek hazır
lanacak bir yönetmelikle tespit olunur» şeklinde değiştirilerek; 

5, 6, 7 nci ve yürürlük ve yürütme ile ilgili 8 ve 9 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Bu Tasarının amaçladığı konunun önemi ve yeri dikkate alınarak Genel Kurullarda öncelikle görüşül

mek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Ankara 
H. Turgut Toker 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Bursa 
Hüseyin Sungur 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

tçel 
İbrahim Göktepe 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

Engin Unsal 

İstanbul 
Muhalifim 

Metin Tüzün 

İzmir 
Yücel Dirik 

İzmir 
Muhalifim. Yetersizdir. 
Coşkun Karagözoğlu 

Kars 
Muhalifim 

Kemal Okyay 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Niğde 
Haydar Özalp 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Yılmaz Alpaslan 

Tokat 
Hüseyin Abbas 
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65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç - Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında } 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 65 yaşını doldurmuş, kimsesiz, iş 
görme ve çalışma gücünden mahrum, geçim kaynağı 
bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi 
birisinden her ne nam ile olursa olsun bir gelir veya 
aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanma
mış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme 
karan ve doğrudan doğruya kanunla bağlanmış her
hangi devamlı bir gelire sahip olmayan Türk vatan
daşlarına hayatta bulundukları sürece 50Ö,—, bunlar
dan evli olup eşleri yukarıdaki şartları haiz olanla
rın aile reisine 750.— lira aylık bağlanır. 

Herhangi biı şekilde bu maddede yazıh miktar
dan fazla devamlı gelir sağlayan veya sağlanması 
mümkün olan kimsenin geçim kaynağı var sayılır ve 
kendilerine aylık bağlanmaz. 

MADDE 2. — Bu aylıklar ve kanunda yazdı dt-
ger ödemeler için her yıl Devlet bütçesine gerekli 
ve yeterli ödenek konur ve aylıklar haksahiplerine 
Emekli Sandığı aracılığı ile bağlanır ve ödenir. 

MADDE 3. — Bu aylıkların başlangıç tarihi, ilgi
lilerin Emekli Sandığına yapacaktan yazılı müraca
atlarını takip eden aybaşıdır. 

Haksahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir pe
şin olarak verilir. Aylığın bağlanış tarihi ile dönem 
arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği 
veya ölüm halinde geri ahnmaz. Ancak, ayhk bağla
ma ile ilgili geçim şartının kalkması halinde, aylıklar 
bu şartın kalktığı tarihi takibeden dönem başından 
itibaren kesilir. 
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65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 65 yaşını doldurmuş, kimsesiz, iş 
görme ve çalışma gücünden mahrum, geçim kaynağı 
bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhan
gi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir ge
lir veya ayhk hakkından yararlanmayan, nafaka bağ
lanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mah
keme karan veya doğrudan doğruya kanunla bağlan
mış herhangi devamlı bir gelire sahip olmayan Türk 
vatandaşlarına hayatta bulunduktan sürece, 657 sa
yılı Devlet Memurlan Kanunu esaslanna göre (60) 
gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit 
edilecek katsayı-ile çarpımından bulunacak miktar 
kadar aylık bağlanır. 

Bunlardan evli olup, eşleri (Kimsesiz olma hali 
hariç) yukandaki şartlara haiz olanların aile reisle
rine ise yukandaki miktar % 50 arhnlarak bağlanır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktar
dan fazla, devamlı gelir sağlayan veya sağlanması 
mümkün olan kimsenin geçim kaynağı var sayılır ve 
kendilerine aylık bağlanmaz. 

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanu
nun yayımlandığı tarihte, nüfus kütüğü kayıtlannda-
ki doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde 
yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı 
tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzelt
meler nazara alınmaz. 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanuna göre aylık bağlanma
da veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanıla
cak belgeler, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle tespit olunur. 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre aylığa hak ka
zanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uyma
dığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar % 50 
fazlası ile geri alındığı gibi, belgeleri düzenleyen ve 
kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre 
ceza kovuşturması yapıhr. 

MADDE 6. — Bu aylıklar ile bağlanmasında ve 
ödenmesinde kullanılacak belgeler her türlü vergi ve 
resimden muaftır. 

MADDE 7. — Bu Kanundan yararlananlar Dev
let hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi ta
kip eden malî yıl başında yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

4 . 1 . 1976 

- İâ -
(Bütçe Plan Komisyonunun Kabul ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanuna göre aylüs bağlanma
da veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanı
lacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakan
lıklarınca müşterek hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit olunur. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. 7. Paksu 

îmar ve İskân Bakanı 
N< Ok 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Millî Savunma Bakam 
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 
i?. Danışman 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğiu 

Devtet Bakanı 
M. K. Erkovan 

İçişleri Bakam 
O, Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tar, ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapantı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A, M, Abhım 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. 5. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tan, Bakanı 
L. Tokoğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
A* S. Erek 

»&<{ ...... 
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