DÖNEM : 5
y

» » ^ » » »

CİLT : 2

TOPLANTI : 1

»«.».

•

•

MILLET MECLISI
•

•

TUTANAK DERGİSİ
104 ncü Birleşim
9 .2 .>W78

Perşembe

İÇİNDEKİLER
Savfa

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — YOKLAMALAR

566
567
567,593

IV. — BAŞKANLIĞIN GENIEL KURULA
SUNUŞLARI
568
A)

Gündem Dışı Konuşmalar

568

1. — İzmıir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'
in, Ticaret Bakanının Türkiye Tarım Kredi Koo
peratifleri ve Merkez Birliği üzerindeki müda
haleci davranırları hakkımda gündem dışı ko
nuşması ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'
in cevalbı.
568:570
B). Tezkereler ve Önergeler

570

1. — Kars MlBetvefeili Kemal Güvenlin, Dış
işleri Komisyonu üyelğürtden çekildıiğlJne dair
önergemi. (4/64)
570
2. — Sayın üyelerden bazılarına izin verik
meşine daör Başkanlık tezkeresi. (3/239)
570
3. — Hastalığı nedenliyle bu yasama yılında
iki ay izin alan Diyarbakır Mü'Hetvelklü Maih-

Sayfa
mut Kepolu'na ödeneğJnlin verilebilmesine dair
Başkanlık tezkereci. (3/240)
571
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
571
A)

Öngörüşmeler

571

1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve
11 arkadaşının, hah ve halıcılığın sorunlarını
saollamak amacıyla Anayasanın 88 nc'i, MiIM
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad deler fi
uyarınca bir Meclis Arattırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/17)
571:584
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) Sözlü Sorular ve Cevapları

584,594
584

1. — Artvin MüfletfveikGii Hasan EkOncî'n'n,
anarşik olaylara ilişkin Başbakandan söziü soru
önergesi. (6/24)
584
2. — İzmir MMetveldili Zeki Efeoğiu'nun,
basın toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/25)
584
3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun,
BakanMc girişindeki tabloların kaldırılmasına

M. Meclisi

B : 104
Sayfa

ıffişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi.
1(6/26)
584
B)

Yazılı Sorular ve Cevapları

594

1. —. Sivas Milletvekili Azimet Köyl'üoğlu'
anın, orta ve yükseköğrenimdeki okulların du
rumuna iiUşkin sorusu ve Milli Eğittim Bakam
Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/36)
594:595
VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER

584
1

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye ®! Hüse*
yin Öztfürfc'iün, Süleyman Özel'in özel affına
ilişkin kanun teklifli ve Adalet Komisyonu ra
poru. '(2/288) (S. Sayısı : 6)
584:585

9 . 2 . 1978

O : 1

Sayfa
2. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin,
Nuri Sayın'ın özel affına ilişkin kanun teklifi
ve Adalet Komiisyorau raporu. (2/348) (S. Sayı
sı : 7)
585
3. — Samsun MMetfvekili llyas Kılıç'ın,
Faik Gökçe'nin, özel affına Sşkin kanun teklifi
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/349) (S. Sa
yısı : 8)
585:588
4. — Sivas Milletvekili Azamet Köylttoğlu"
nun, Hasanoğlu, 1927 doğumîu, Hüseyin Bayrak'ın özel affı hakkında kanun tekMfi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/331) (S. Sayısı : 9) 588:
593

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Gümüşhane MüelvekMi Mehmet Çataflbaş, Almanya'dak'i Türklerden Hükümeit yölkıiiülerjne gönderilen
açık dilekçe hakkında ve
Muğla Milâtveklili Ahmet Buîdaıılı da, muhtarlara
bağlanan maaşların verilmesiyle 'iîgli gündem dışı
birer konuşma yaptılar.
Ankara Milletvekili Necati Gültekİn'in, 10/1 esas
numaralı Meclis Arattırma Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine dair önergesi Geneli Kurulun bilgesine su
nuldu.
Konya MSÎelvekili Şener Balttal'ın, 2/205 esas nu
mara?!! kanun teklifini geri aldığına dair önergesi okun
du; tekffin geri verildiği bildMMi.
10/1 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyo
nunda açık bulunan üyeliklere gösterilen adaylar se
çildiler.
Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 arkada
şının, halı ve halıcılığın sorunlarını saptamak amacıy
la Ibir Meclis AraşitamaSı açılmasınafliişkÜnönergesi
<10/17) üle;
6/24 esas numaralı sözlü soru önergesi, ilgili ba
kanların Genel Kurulda hazır bulunmamaları nede*
nüyle ertelendi.
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere
geri gönderilen:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri hakkındakÜ 30 Mayıs 1974 tarüh ve 1824 sayılı Kanun
(1/32) (S. Sayısı : 5) kaibul edildi.

Cumfhuriyelt Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin öztüdk'ün, SüyeSman Özel'in özel affına ilişkin (2/288)
(S. Sayisı : 6),
Ordu Milletvekili Menıduh Ekşi'nin, Nuri Sayın'
in özel affına ilişkin (2/348) (S. Sayısı : 7),
Samsun Milletvekilli İlyas Kılıç'ın, Fa'ik Gökçe'
nin özel affına ilişkin (2/349) (S. Sayısı : 8),
iSrıvas Milletvekili Azimet Köyflüoğlu'nun, Hasanoğîu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın özel affı hak
kında (2/331) (S. Sayısı: 9),
İçel MiSetvekili Süleyman Şimşeklin, îshak Merttürk^ün, özel affına dair (2/389) (S. Sayısı : 10) ve
Lâle Oraiîoğlu'nun kaçakçılık nedeniyle çarptırıl
dığı cezanın inzibati ve ceasali bütün neticeleri ile affına
daÜr (M. Meclisi : 2/362; C. Senatosu : 2/110) (M.
MeclM S. Sayısı : 11; C. Senatosu S. Sayısı : 646) ka^nün teklifleri, ilgili bakanların Genel Kurulda hazır
bulunmamaları nedeniyle ertelendüler.
9 Şubat 1978 Perşembe günlü saat 15.001te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15.53'te son veriMli.
Başkan
Başkanvek'i'üi
Mahmut Şevket Doğan
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II. — GELEN KÂĞITLAR
9 . 2 . 1978 Perşembe
Teklifler
1. — C. Seinaioısu Adana Üyesi Kemâl SanibrahTmoğVnun, 1136 sayılı Avukafâk Yasasının baza
maddelerinin değiştirıiOmesliııe ve bazı maddeler eklen
mesine daiır kamun tekLifi. (2/513) (İçişleri, Sağlık ve
Sosyal İşler ve Adalet kornııisyonılanna)
2. — Ankara MîHetveBciE Kenan Durukan'm, 1475
sayılı İş K a m m ı r u n 1927 sayılı Karaun'a değ'şik 14
ncü maddesinin iki fıkrasının değişîJriSmesone dair
kanun teklifi (2/514) (Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler
komisyonlarına)
3. — Tokat Milletvekili Faruk Deanirtoi'a ile 5 ar
kadaşının, tedavi hizmetlerinin tek sistemle yürütül
mzm halkkında kanun teklifi (2/515) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Planı kcmiisyonlarına)
Sözlü Soru Önergeleri
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu'num, Kahramanmaraş Adalet Partisi II ve ilçe
binasına yapılan saBdınya liıîişkıin İçişleri Bakanından
sözü soru önergesi. (6/30)

2. — Kayseri MJIetvdkSK Mehmet Dıoğan'ın, gö
revden alman genel nııüıdüdere iTşikûtı Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — İstanbul Miltetvtekü Turan Koçal'ın, Tarım
Kred'i Kooperatifler Jne diskin Ticaret
Bakanından
yazılı soru önergesi;. (7/184)
2. — fcrtanboıl MiSMvckli'ü Recep Özelin, tariîıi
tabloların oCoılîardan ka'dırı'masına ilişkin M'JE Eği
tim Bakanımdan yazılı soru önergesi. (7/185)
Geri Alınan Yazılı Soru Önergeleri
1. — Kahraımarmaraş M'letiekıiTi Hüseyin Do
ğan, Eğitim Enstitüleri gülüş sınavlarına iFşkin M'M
Eğitim Bakanıma yöneMği yazılı soru önergesini
7 . 2 . 1 9 7 8 t a r i h i d e geri a'ınuşiır. (7/14")
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do
ğan, Kahramanmaraş - Göksün Lise Müdürüne iliş
kin Milli Eğitim Bakanına yönelttiği yazılı soru öner
gesini 7 . 2 . 1978 tarihinde geri almıştır. (7/144)

BİRİNCİ O T U R U M
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN : Başkan vekili Mahmut Şevket Doğan
DlVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Recep Özel (İstanbul)

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel

Kurulunun

104 ncü Birleşimini açıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, sakında
bulunduklarını
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim.

(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere
başlıyoruz.
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IV. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM

DIŞI KONUŞMALAR

1, — İzmir Milletvekili Erol H.
Yeşilpınar'ın,
Ticaret Bakanının Türkiye Tarım Kredi Kooperatif
leri ve Merkez Birliği üzerindeki müdahaleci dav
ranışları hakkında gündem dışı konuşması ve Tica
ret Bakanı Teoman Köprülüler in cevabı.
\

kooperatifçilik ilkelerine sadık kalınabilmesine bağlı
dır. Bu ilkelerin en önemlisi, özgür ve demokratik yö
netimdir. Bu ilkenin işlerliğini sağlamak amacıyla ulu
sal Türk kooperatifçilik mevzuatına, 1163 ve 1181 sa
yılı Kanunlara ve bu kanunlara bağlı anasözleşmeîere
gerekli hükümler getirilmiştir.

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Teoman KöpHal böyleyken, mevcut Ticaret Bakam Sayın Teo
rülüler'in, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
ve '
man Köprülüler, 23 Ocak 1978 tarih ve 1149 sayılı
Merkez Birliği üzerindeki müdahaleci davranışları
Bakanlık talimatıyla, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan
hakkında İzmir Milletvekili Sayın Erol Yeşilpınar
Mersin'e kadar
Türkiye'nin her tarafına yayılmış,
gündem dışı söz istemişlerdir; buyurun efendim.
i
çiftçinin kendi malı ve öz kuruluşları
durumunda
olan 2 079 Tarım Kredi Kooperatifinin yapılmakta
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri;
j olan genel kurullarının iptalini Merkez Birliğinden is
temiştir.
Tarım Kredi Kooperatifleri 115 yıl önce Mithat
Şimdi bu talimatı aynen, size fotokopisinden oku
Paşa tarafından kurulan, Atatürk tarafından geliş- |
mak isterim:
tirilen ve kendisinin de ortağı bulunduğu ilk çiftçi ku
«Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli
ruluşlarından biridir. Yurdun her kesiminde halen i
ğine
1,5 milyon ortağı bulunan 2 079 Tarım Kredi Koo
Balıçelievler, 4 ncü Cadde No : 169 Şehir
peratifi, 16 bölge birliği ve 1 merkez birliği ile üst ı
Tarım Kredi Kooperatiflerinin bölge birliklerinin
örgütlenmesini özgür bir biçimde tamamlamıştır. 1,5
ve birliğimizin 1978 yılında yapacağı genel kurul top
milyar bilanço varlığı ve bilançolarında 1 lira itibari
lantıları, ikinci bir talimata kadar iptal edilmiştir.
değerle yer alan taşınmaz mallarının ekspertiz değer
Bilgilerinizi rica ederim.
leri dikkate alındığında, 10 milyar lirayı aşan envan
İmza
ter değeri olan Tarım Kredi Kooperatifleri, bu ha
Ticaret Bakanı adına bir yetkili»
liyle, Türkiye'nin en büyük tarımsal örgütü ve Avru(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
panın en büyük kooperatif kuruluşlarından biridir.
Tarım Kredi Kooperatiflerimiz, ortaklarına her
N E D İ M T A R B A N (Adana) — Çok iyi olmuş,
yıl 15 milyar lira parasal kredi, 5 milyar lira değerin
100 puan aldı.
de de tarımsal araç, gereç dağıtmaktadır; tarımımı
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Dikkat
zın itici gücü durumundadır. Anayasamız, 51 nci mad
edilecek olursa, gerekçe yoktur, hukuki dayanak yok
desiyle «Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlaya
tur, keyfi bir talimattır; geçerliliği. ve uygulanabilir
cak tedbirleri alır» hükmünü getirmek suretiyle, çağ
liği yoktur.
daş devlet anlayışının bir gereğini ortaya koymakta ve
kooperatifçilik konusunun önemine işaret etmiş bu
Böylece, Ticaret Bakanı Sayın Köprülüler kendi
lunmaktadır.
iradesini kooperatifçiliğin özgür düşünce ve iradesinin
Kooperatifçiliğin, içinde yaşadığnmız çağda ana
yasalarda yer alacak derecede önem kazanmasının ne
deni, insan haklarının hukuk teminatı altına alınması
ve ekonomik yönden zayıf bünyeli kişilerin ekonomik
çıkarlarımı elde edebilmek için, özellikle meslek ve
geçimleriyle ilgili gereksinmelerini
karşılayabilmek
amacıyla, karşılıklı yardımlaşma ilkesine dayanan bir
yöntem çerçevesinde örgütlenmesinin zorunluluğudur.
İşte, böyle bir zorunluluktan doğarak gelişen koo
peratifçilik düşüncesinin istenilen amaçlara ulaşabil
mesi, yüz yıl boyunca süren bir tecrübenin ürünü olan

üzerine çıkararak, kanun koyucunun yüce iradesini
paspas gibi ayaklar altına almış bulunmaktadır.
Cumhuriyet kanunlarını ve ulusal Türk kooperatif
çilik hareketini dinamitleyerek, Tarım Kredi Koope
ratiflerini 3 milyon liralık bir zarara da sürüklemek
isteyen bu çarpık iradeyi, 1,5 milyon Tarım Kredi Koo
peratifi ortağı adına protesto ediyoruz. (AP sıraların
dan alkışlar)
Çünkü, hiçbir kanunda yer olmayan bir yetkiyi kul
lanarak ve Anayasamızdaki «Hiçbir kimse veya organ,
Kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kul-
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lanamaz» hükmünden de habersiz görünerek yürütü
len bu müdahaleci iptal manevrası, aynı zamanda Ana
yasayı ihlal eden ve özgür iradeyi zedeieyen bir suç
niteliğindedir.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1,5 milyon orta
ğının özgür iradesini hiçe sayan, genel kurulların ip
tali talimatı, bir başka yönüyle de, sayın Teoman
Köprüiüler'in, kendisini Yüce Parlamentoya getiren
millet iradesine karşı en ufak bir saygısının bulun
madığının en açık ve en belirgin kanıtıdır. Sayın
Köprülüler'i milletvekili yapan hangi milletin irade
si ise, Tarım Kredi Kooperatiflerini yönetenleri de
işbaşına getiren, aynı iradedir.
Ticaret Bakanı Sayın Köprülüler milli iradeyi çiğ
nemekle, kendisinin Parlamentodaki mevcudiyetini
de inkâr etmiş bulunmaktadır.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Ticaret Ba
kanının keyfi talimatına göre değil, kanun ve anasözleşmekrde belirtilen esaslara göre yürütülmeli ve
genel kurulları da aksaksız olarak yapılmalıdır. Her
köyde, her bucakta, her ilçede ve her şehirde genel
kurulların yapılmasına devam olunmalı, özgür bir
ortamda ve Ticaret Bakanının sözde özgürlükçü çar
pık demokrasi anlayışına göre değil, Anayasamızda
yer alan «Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir»
prensibine uygun olarak, ortaklar, diledikleri kişileri
yönetipi olarak seçebilmeüdirler. Evet, Türkiye Cum
huriyeti bir keyfi devleti değil, hukuk devletidir.
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Ne zaman
dan beri?
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bu tutum
ve davranış, özgür iradeye saldırıdır, saygısızlıktır,
baskıdır ve manevi terördür,
Sayın Bakan, şayet, Anayasamızın 33 ve 132 nci
maddelerini, 1581 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini
ve bu maddeye ait Millet Meclisi tutanaklarını, 1163
sayılı Kanunun 56 ncı ve 62 nci maddelerini özenle
tetkik edecek olursa, bu konudaki yetkilerinin şuur
larını açıkça görecek ve öğrenecektir.
Bütün bu açık .ve hukuki gerçeklere rağmen, anar
şiyi önlemek amacıyla yola çıkan mevcut Hüküme
tin Ticaret Bakanı, şayet Tarım Kredi Kooperatif
leri Merkez Birliği Yönetim Kurulunun görevine
son vermek gibi bir çdgınlığa kalkışırsa, bu girişimiy
le, hukuki bir anarşiye yol açmakla kalmayacak, ay
nı zamanda, Partisinin yıllardır savunduğu özgür
ve demokratik kooperatifçilik anlayışına da ters
düşecektir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar).
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Sayın milletvekilleri, amaç siyasaldır; amaç, olum
lu düzeydeki bu kooperatif kuruluşları, içinde siya
setin cirit oynadığı başka bir kooperatif kuruluşa
kurban vermektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.
Kooperatifçilik konusunda yapılan partizanca giri
şimler durdurulmadığı takdirde, gizli gizli yürütülen
bu ele geçirme ve olumlu davranışları baltalama ça
lışmalarını bu kürsüden siz saym milletvekillerine
açıklamayı görev addederim.
AKIN SİMAV (İzmir) — Sizden
müsaadeyi.

almayacağız

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Koopera
tifçilik konusunda, her olumlu adımın yanında, her
çarpık adınım da karşısında yer atacağımız peşinen
bilinmelidir.
Gerek Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'i ve
gerekse Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Saym Ali
Topuz'u, siyasetin girmemesi gereken ulusal Türk
Kooperatifçiliğimizin sorunlarının çözümü hususun
da partizanca davranmamaya davet eder, Yüce Mec
lisin sayın üyelerine saygılarımı sunarım. (AP ve
MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, teşekkür ederiz.
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Ankara) — Sayın Başkanım, cevaplandırabilir mi
yim?
BAŞKAN — Buyurun Ticaret Bakanı Sayın
Teoman Köprülüler. (CHP sıralarından alkışlar)
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli üyeler;
Bu kürsüde özgürlük ve demokrasiden, bu kürsü
de Tarım Kredi Kooperatiflerinin yasalara saygısın
dan bahseden arkadaşım, eğer, dahil olduğu siyasi
partinin yıllarca buraları nasıl kullandığım dile ge
tirmek için bu fırsatı bana verdiyse, kendisine Partim
adına ancak teşekkür ederim. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar, AP sıralarından gürültüler)
İSMET SEZGİN (Aydm) — Saym Başkan, Ba
kan, Hükümet adına mı konuşuyor?
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Hükümet adına cevaplandırıyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, gündem dışına, gün
dem dışı konuşan sayın üyelerin bu konuşmalarına
hüküme adına cevap verilir; parti adına veya siyasi
parti grupları adına cevap takdimi yoktur. Rica edi
yorum...
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER
(Devamla) — Teşekkür ederim Saym Başkan.
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Göreve başladığım gün, Ticaret Bakanlığına
oturduğum gün gördüğüm manzara şuydu: Tanm
Kredi Kooperatifleri Birlikleri Genel Başkanı, yasa
lara aykırı bir şekilde o makamı işgal ediyordu;
bu işgali kaldırdım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)

miz gibi, kooperatifleşmenin yaygmlaştınlıp, demok
ratikleştirilmesi için bir çalışma yapmak mecburiye
tindeysek, Sayın Yeşilpınar arkadaşımdan özellikle
istirham ediyorum, önce, yasalara aykın olan durum
ları düzeltmek, Ticaret Bakam olarak benim görevim.
(CHP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar)

Danıştaym kararıyla, gerçek Genel Müdür olan
Sayın Süleyman Göteer'i makamına, yasalara ve
özgür ve demokratik kurallara uygun bir şekilde
oturttum. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri Bir
likleri Yönetim Kurulu hakkında bazı üyelerinin yi
ne de partilere kayıtlı olduğu hakkında ihbarlar oldu
ğu için, Teftiş Kurulundan müfettişleri görevlendir
dim; yasalara saygılı olduğum için görevlendirdim.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)

Müfettişlerin raporlan verildikten sonra, yasala
ra uygun genel kurulların toplanması için, talimat de
ğil, kendileri zaten, yeni veyahut da eski yönetim ku
rulu karan alacaktır. Sayın Yeşilpmar'ın bir iki gün
daha sabretmesini tekrar istirham ediyorum; ama bir
şeyi tekrar hatırlatmak isterim, yasalara aykın şekil
de, belli partilere kayıtlı olduğu halde, 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa aykın şekilde yönetim ku
rulu üyesi olarak orada oturan kimse varsa*, Ticaret
Bakanı olarak onları görevinden almak, benim de ya
salara saygılı vazifemdir.

Sayın Yeşilpınar'dan istirham edeceğim, birkaç
gün sonra, belgelerle, o Yönetim Kurulunun yasala
ra uygun olup olmadığım kendisine vesikalandıracağım, müsaade etsinler.
Değerli parlamenterler, eğer, yasalara gerçekten
saygıhysak, eğer Hükümet Programımızda belirttiğiB)

Saygılar sunarım. (CHP sıralanndan «Bravo» ses
leri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündeme geçiyoruz.

TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — Kars Milletvekili Kemâl Güven'in Dışişleri
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi.
(4/64)
BAŞKAN — Sunuşlar vardır; komisyondan isti
fa tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.
Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Dışişleri Komisyonundan çeki
liyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Kars
Kemal Güven
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
2. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine
dair Başkanlık tezkeresi. (3/239)
BAŞKAN — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi vardır; ayrı ayrı
okutup, onayınıza sunacağım.
Millet Meclisi Genel Kuruluna
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hiza
larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri
Başkanlık Divanının 9 . 2 . 1978 tarihli toplantısında
uygun görülmüştür.
Genel Kurulun onayına sunulur.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkanı

Denizli Milletvekili Ahmet Hamdi Sancar, 20
gün, hastalığı nedeniyle, 27 . 1 , 1978 tarihinden itiba
ren.
Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kepoğlu, 60 gün,
hastalığı nedeniyle, 1 . 2 . 1978 tarihinden itibaren.
İzmir Milletvekili Kaya Bengisu, 15 gün, hastalığı
nedeniyle, 6.2.1978 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — Şimdi ayn ayn okutup, oylannıza
sunacağım.
«Denizli Milletvekili Ahmet Hamdi Sancar, 20
gün, hastalığı nedeniyle, 27 . 1 , 1978 tarihinden iti
baren»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
«Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kepoğlu, 60
gün, hastalığı nedeniyle, 1 , 2 . 1978 tarihinden itiba
ren»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
«İzmir Milletvekili Kaya Bengisu, 15 gün, has
talığı nedeniyle, 6 . 2 . 1978 tarihinden itibaren»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabui etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
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3. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki ay
izin alan Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kepoğlu'
na ödeneğinin verilebilmesine dair Başkanlık tezke
resi. (3/240)
BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın Mah
mut Kepoğlu'na ödeneğinin

verilebilmesi hakkında

Başkanlık tezkeresi vardır; okutup onayınıza suna
cağım.
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Millet Meclisi Genel Kuruluna
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız
iki ay izin alan Diyarbakır Milletvekili Mahmut Ke
poğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkam
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11
arkadaşının, halı ve halıcılığın sorunlarını saptamak
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi., (10/17)
BAŞKAN — Gündemimize göre Meclis Araştır
ması önergesinin görüşmelerine geçiyoruz.
Gündemimizin, «Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması» bölümünde yer alan, 10/17 esas numaralı,
Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 arkadaşı
nın, hah ve halıcılığın sorunlarım saptamak amacıyla
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki görüşmelere
başlıyoruz.
Sayın Hükümet? Burada.
Önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Halıcılığın gelişmesini sağlamak, imalat ve ihra
catındaki sıkıntı ve dağınıklığına çare bulmak, halı
cılıkla geçinen yurttaşlarımızın refahını temin ve
haklarını korumak için gereken kanuni ve idari ted
birleri tespit etmek üzere, Anayasanın 88 ve Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri gere
ğince Meclis Araştırması açılmasına dair önergemiz
ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Halıcılığın yurdumuzdaki mazisi asırlar öncesine
dayanmaktadır. Halı denilince yakın bir zamana ka
dar el tezgâhlarında dokunan ilme halısı akla gelmek
teydi. Oysaki bugün muhtelif teknolojilere dayanan
makine halıcılığı da gelişmiştir. Ancak, el halıcılığı
ağırlık kazanmaktadır. Elle dokunan ilme halıcılığı
bugün kontrola, himayeye ve teşvike muhtaçtır. Kayseri'de, Bünyan'da, Ladik'te, İsparta'da, Uşak'ta, Ke
maliye'de, Yahyalı'da ve Anadolumuzun pek çok

yerinde eskiden beri dokunmakta olan; özel ilme ip
likleri, tabii boyaması, dokuması, modeli ve motifiyle ortaya çıkan Türk tipi halı hem güzel sanat eseri
dir ve hem de kullanma eşyası halı olarak da dün
yaca bilinmekte ve hayranlık duyulmaktadır. Son za
manlarda dokunan el halılarında malzeme, boyama,
dokuma, model, desen, çözgü, kullanış ve sağlamlık
yönünden zaman zaman bilinen meşhur halının dışın
da halıların dokunduğu, bunun ise dünyacaJinlü Türk
halılarının itibarına gölge düşürdüğü görülmektedir.
Yurt içinde uzun yıllar kullanma umuduyla alınan
halının, kısa zamanda eskidiğine, döküldüğüne maa
lesef şahit olunmaktadır. Keza ihraç edilen haklarda
ki ebatsızlık, kalitesizlik veyahut da imalatındaki ha
talar, yabancı halı müşterisini azaltmakta, ihracatta
ki istikrarsızlık ise dış piyasadaki rekabet gücümüzü
zaafa uğratmaktadır.
Bunun sebeplerinin başında ise ilgisizlik ve bilgi
sizlik gelmektedir. Memleketimizde el halıcıhğıyla iş
tigal eden 1,5 (bir buçuk) milyon civarında dokuma
işçisinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Resmi kayıt
bulunmamakla beraber Kayseri ili dahilinde yüz elli
binin üzerinde halı dokuyucusunun olduğu sanılmak
tadır. Günlük işlerinin dışında ev kadım, genç kızlar,
öğrenciler ve hatta erkeklerin boş zamanlarını saatçi
likte olduğu gibi halı dokuyarak değerlendirdikleri,
aile ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduk
ları bilinmektedir. Yıllık ihracatımızın % 3'üne ya
kınını hah teşkil etmektedir. Halı ve halıcılığımızı dü
zenlemekle görevli bir kuruma şiddetle ihtiyaç vardır.
El halıcılığı geliştirilmeli, makine halısı karşısında
ki durumu tespit edilmeli, el halıcıhğıyla uğraşan in
san adedi artırılmalıdır. Halı dokuyan yurttaşlarımı
zın eğitimiyle kaliteli halı dokumalarının araştırıla
rak sağlanmalı, el emeği göz nurunun karşılığı tam
olarak verdirilmelidir.
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Halı için fevkalade önemi haiz kaliteli hammad
de, tezgâh, model» ucuz kredi, müşteri temin edilmeüdlr. Halı ve halıcılık Devletin himayesine ve yardı
mına muhtaçtır.
Halı ihracatındaki bürokratik engeller kaldırıl
malı ihracat değişik tarzda ve dünya piyasalarına uy
gun şekilde teşvik edilmelidir. Halıcılıkla ilgili yurt
dışındaki fuarlara Devlet teşvikiyle iştirak edilmeli,
dahilde hah fuarı açılmalı, seminerler, kongreler ya
pılmalı, halıcılıkla ilgili şûra toplanmalıdır. Pahalıya
mal olan kaliteli halının ihracatına imkânlar hazır
lanmalı, yurt içinde ise makine halılarının kullanılma
sı teşvik edilmelidir. Halı ve halıcılığın bütün mese
lelerine sahip çıkacak yetkili bir kuruluş meydana ge
tirilmeli, ilgili kanuni ve idari tedbirler alınmalı, da
ğınıklık giderilmelidir. Halıcılığı ilgilendiren hayvan
üreticisi, yapağıcı, tiftikçi, ilme iplikçisi, boyacı, do
kuyucu, halıcı ihracatçı devletin imkânlarından; özel
likle ucuz kredi, kaliteli hammadde, eğitim ve pazar
lama bakımlarından istifade ettirilmelidir. Refahın,
milletin bütün fertlerine, köye, köylüye ve fukaraya
kadar indirilmesi için Sayın Demirel hükümetleri za
manında yapılan verimli ve isabetli çalışmaların der
lenip toparlanması ve günün şartlarına göre teşvik
ve takdir edilmesinde büyük faydalar görmekteyiz.
Yukarda açıklamaya çalıştığımız hususlarda ve
araştırma sırasında karşılaşılacak konularda Yüce
Meclisin bilgi sahibi olabilmesini sağlamak, bu ko
nuda adil bir sistem tespit etmek maksadıyla Anaya
sanın 88 nei maddesi gereğince Meclis Araştırması
açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
2 . 2 . 1978
Kayseri
Bursa
Kemal Doğan
Mehmet Emin Dalkıran
Bingöl
Denizli
Mehmet Sait Göker
Ahmet Hamdi Sancar
Tekirdağ
Bursa
Halil Başol
Özer Yılmaz
Kastamonu
Kocaeli
Ali Nihat Karol
ibrahim Topuz
Burdur
Konya
Ahmet Sayın
Mustafa Güzelkıhç
Çorum
İsparta
Ahmet Çimbek
Yakup Üstün
BAŞKAN — Halıcılığımızın geliştirilmesi hak
kında, Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğanın
önergesini dinlediniz.
İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması yapılıp
yapılmaması hususunda Hükümete, siyasi parti grup
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larına ve önerge sahiplerinden birine sırası ile söz
verilecektir.
Hükümet ve gruplar 20'şer dakika, imza sahihi
13 dakika süre ile konuşacaklardır.
Hükümet adına, Sayın Yerel Yönetim Bakam
Mahmut Özdemir; Milliyetçi Hareket Partisi Grupu
adına Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Doğan;
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Kayseri Mil
letvekili Sayın Mehmet Gümüşçü; Adalet Partisi
Grupu adına Kars Milletvekili Sayın Bahri Dağdaş.
Başka söz isteyen var mı efendim?
Efendim, konuşmalara başlıyoruz.
Yerel Yönetim Bakam Sayın Mahmut Özdemir,
buyurun.
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gı değer üyeleri; Hükümetim adına hepinizi saygı ile
selamlıyorum.
Önergenin, HükUmetimce benimsenen, saygı du
yulan bir anayanı, bir de, polemiğe sapmış olan son
yanı var ki, katılmadığımı peşinen arz edeyim; çün
kü o zaman, önergenin bir anlamı kalmıyor.
Sayın önerge sahibi, «Sayın Demirel Hükümetinin
başlattığı, yürüttüğü, becerdiği ve başardığı önemli
meselelerin devam etmesini istiyorum» diye bir öner
ge veriyor. Sanki bizim Hükümetimiz, bu güzel ba
şarıyı, bu güzel teşebbüsleri durdurmuş, yıkmış, yak
mış da... Öyle bir önerge veriyor.
Demek oluyor ki, işin bu yanı polemik yanı, met
hiye yanı. Ben, bu tarafını çıkararak, Hükümetimin
görüşlerini arz etmeye çalışacağım.
Aslında, bu araştırmanın konusu üzerinde en çok
söz söyleme yetkisi, sayın önerge sahibinden çok baş
kalarının olması gerek. Zira, methedip, başarılı ol
duklarını söylediği Sayın Demirel hükümetleri, bu
konuda şikâyet edilebilir hükümetlerdir, hiç bir şey
vermemiş hükümetlerdir. Gönül isterdi ki, sayın öner
ge sahibi, «başlatıldı, başarıldı» demesin de, «Bugü
ne kadar çok ihmal görmüş olan bu konuda hükümet
lerin de sonuçlar çıkarıp, başarılı çalışmalar yapa
bilmesine ışık tutması bakımından bu konuyu getir
dik» desinler, ama biz meseleye o rengi vermeye ça
lışacağız.
Sayın üyeler, halıcılık, Türk halkının geleneksel
bir istihdam biçimi olagelmiştir; iki yanlı ağırlığı ile
Türk toplum hayatının bölünmez ve vazgeçilmez bir
yanı olmuştur. Birincisi, gelir yanı; öteki de, istihdam
yanı.' Tarihi gelişimi içerisinde, köy kesiminin, kır
sal kesimin istihdam olanakları, en çok halıcılık üze
rinde olagelmiştir.
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Bu nedenle, Türkiye'de halıcılığın ihmali, Türki
ye'de devlet olanaklarının ve gözetiminin halıcılık
dalından yıllardan beri uzaklaştırılmış olması, Dev
let elinin bu dala uzatılmamış olması, bizim de içi
mizde bir yaradır. Çünkü bu, kırsal kesiminin ihma
lidir; çünkü bu, köy halkının ihmalidir; çünkü bu,
kendi şartlarına bırakılmak demektir; elbette, içler
ve yürekler acısıdır.
Belirtelim ki, Türkiye'de halıcılık büyük ölçüde
kendi haline terk edilmiştir. Devlet eliyle işler gibi
görünen bir Sümerfoank halıcılığı vardır, bir de ha
pishanelerde, yine Devlete dayalı bir gözetimle yapı
lan bir halıcılık sistemi. Üçüncü tür halıcılık da, özel
halıcılık sistemidir.
Halıcılıkta en büyük zorluk, girdilerin düzenli bir
biçimde sağlanamamış olması ve bu yönde bugüne
kadar bir politikanın Devletçe oluşturulamamış ol
masıdır. Sümerbsîik, yapmış olduğu ipliği, özel doku
ma atelyelerine vermemektedir. Öyle olunca, özel
atelyelerin, özel ellerin dokudukları halılar kalite yö
nünden pek cazip olamadığı için, iç pazarlarda ve dış
pazarlarda kendini koruyamaraış, bu nedenle de bu
dal sönmek durumuna getirilerek, Türk halkının
bir anlamdaki istihdamı, bîr anlamda geliri engellen
miş ve dondurulmuştur.
Büz Hükümet olarak, programımızda kooperatif
lere vermiş olduğumuz ağırlığı arz ettik sizlere. Bu ge
lişim içerisinde, köy - kent projeleri içinde oluşturula
cak kooperatiflerin, halıcılığa verecekleri önemi uzun
uzun anlatmak istemiyorum. Ancak, bir cümle ile ifa
de etmek isterim ki, köye ve köylüye dönük olan her
tür çalışmayı, programının birinci maddesi haline ge
tirmiş olan Hükümetimiz, halıcılığın içler acısı ya
nının Yüce Meclisin huzurunda tartışılmasından ya
rarlanacaktır, faydalanacaktır. Bugüne kadar bu dalı
ihmal edişimizin Türk halkına neye mal olmuş oldu
ğunun anlaşılması, bu konunun bundan sonra ihmal
edilmemesi bakımından yararlı sonuçlar doğuracağı
için, biz de meselenin huzurunuzda tartışılmasını, gün
ışığına çıkarılmasını, önergeler üzerinde methiyeler
dizdirenlerin hatalarının görülmesini biz de istiyo
ruz aziz arkadaşlarım.
Bu nedenle, sözü uzatmadan, önergenin görüşül
mesinden yana olduğumuzu arz ederek, bu konudaki
Hükümet politikasının bir kaç unsurunu da size arz
etmek isterim.
Halıcılık konusundaki Hükümet politikamımızın
anailkeleri şunlar olacaktır :
Üretimle ilgili önlemlerimiz,
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Pazarlama ile ilgili önlemlerimiz,
tşln kültürel içeriğiyle ilgili önlemlerimiz,
Üretimden sağlanan artığın, üretici yararına dö
nüştürülmesiyle ilgili önlemlerimiz olacaktır.
Bunların her birisi, Türk halıcılığının yaşaması,
köylüye bir istihdam ve gelir olanağı sağlaması ba
kımından, üzerinde uzun uzun duracağımız, Devlet
eliyle, Devlet yardımıyla bu ilkelere varabilmek için
çalışacağımız bir dal olacaktır halıcılık.
Bu önergenin buraya getirilmiş olmasından yarar
umuyoruz, fayda umuyoruz; geçmişin hatalarının,
kusurlarının ortaya konulması, gelecekte bizim başa
rımızın ışığı ve daha çok ağırlık verebilmemiz için
bu konuya, bize yol gösterici olacaktır.
Bu nedenle de Yüce Meclisimizin önergeyi kabul
etmesine biz de katılıyoruz.
Hepinize saygılar, hürmetler sunuyorum; teşek
kür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Kayseri
Milletvekili Sayın Mehmet Doğan, buyurun.
MHP GRUPU ADINA MEHMET DOĞAN
(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
halıcılığın geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma
sıyla ilgili olarak huzurunuzda bulunuyorum. Grupum ve şahsım adına Yüce Parlamentoyu saygıyla
selamlarım.
Sayın milletvekilleri, hah ve halıcılığın Türk ce
miyetindeki yeri binlerce yıl öteye uzandığı hepimi
zin malumudur. Batı âlemi ise, bir çok medeniyet
aracı gibi, özellikle halıyı, Haçlı Seferlerinde Anado
lu'da öğrenmiştir. Bugün Türkiye'mizde tarihi güzel
halılarımızı yalnız müzelerimizde görebilmekteyiz.
Türk halıcılığı, diğer ananevi elsanatlan gibi yoz
laşmış, değer kaybına uğramış ve uğramaya devam
etmektedir. Önerge sahiplerine teşekkürlerimi sunar
ken, Yüce Meclisin bu mevzuda gerekli hassasiyeti
göstereceğine inanıyorum.
Sayın milletvekilleri, yurdumuzun bir çok vilayet
lerinde, özellikle İsparta, Sivas, Uşak, Kayseri, Bün
yan, Ladik, Yahyalı, Taşpınar, Karapınar ve bir çok,
ismi hatırıma gelmeyen, bölgelerinde halıcılık, yüz
binlerce ailenin, geçimini sağladığı bir iş koludur.
Türkiye ekonomisine katkı payı vardır; aynı zaman
da İhraç edilmekte, döviz getirmektedir. Bu konuya
eğilmeyi ihmal edersek, kendi haline terk edersek,
kaybolan bir çok elsanatlarımız gibi, tarihi Türk ha
lıcılığı da kaybolup gidecektir. O halde, Devlet bu işe
el atmalıdır; bu iş kolunda çalışanların, göz nuru dö-
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kenlerin problemlerine eğilmelidir. Kredi yönünden
desteklenmeli, modern tezgâhlar temin edilmeli, mo
tif yönünden yardımcı olunmalıdır. Müzelerimizi süs
leyen tarihi halılar örnek olarak alınmalı, Kültür Ba
kanlığı, Turizm Bakanlığınca desinatörler görevlen
dirilmeli, hazırlanan motifler üreticiye ulaştırılmalı
dır.
Bunun yanında, atalarımızın kullandığı, «kök bo
ya» dedikleri tabii boya sistemi geliştirilmelidir. Mem
nuniyetle öğrendiğime göre, Manisa'nın Gördes ilçe
sinde bir vatandaşımızın, solmayan, parlaklığını kay
betmeyen bu tarihi tabii boyanın dokuz rengini yap
makta olduğu söylenmektedir. Bu tip çalışmalara des
tek olunmalıdır. Bugün kullanılan sentetik boyalar
renk vermekte, halının değerini düşürmektedir.
Aynca, halı ipliğinde de kalite düşüklüğü bir ger
çektir. Yalnız Sümerbank
tarafından kaliteli iplik
İmal edilmekte ise de, ancak bu, müessesenin ihtiya
cını karşılamakta olup, piyasaya arz edilememekte
dir. Bu hal karşısında halı üreticisi piyasadan, özel
sektörden iplik temin etme mecburiyetindedir. Bu ip
liklerin elyafına naylon karışık olması halının kalite
sini düşürmekte ve bu elyaf renk solması, dalga ve
abraşlama yapmakta olduğu erbabınca söylenmekte
dir. Bugün piyasada üreticinin işlediği, özel sektö
rün imal ettiği bu elyaf, karışık ipliktir; hatta eski
yünlü eşyaların, halı kırpıklarının da karıştırıldığı
söylenmektedir. Bu kalitedeki ipliğin piyasa fiyatı
240 ila 280 lira arasında temin edildiği, bu meslekle
iştigal edenler tarafından ifade edilmektedir. Halbu
ki, Sümerbankın çıkardığı ipliğin kilosu 180 lira, saf
ve kaliteli olduğu, ancak kendi ihtiyacı kadar üret
tiği, piyasaya arz etmediği söylenmektedir. O halde
Sümerbank üretimi artırmalı ve ihtiyacı karşılamahdır.
Sayın milletvekilleri, 6 metrekarelik el dokuması
bir Bünyan halısının -bugün piyasa değeri 20 - 25
bin lira civarındadır. Buna 5 bin lira civarında mal
zeme gitmekte, işçilik ücreti de 10 bin lira civarında
dır. Geri kalan 7 - 8 bin liramn tezgâh sahibi tücca
rın cebine girdiği bir gerçektir. Devlet buna el atma
lı, ilgili bakanlıklar üreticiye, göz nuru döken vatan
daşa gerekli krediyi, tezgâhı temin etmelidir. Bu ger
çekleşince oracı ortadan kalkacak, maliyet düşecek,
kaüte düzelecektir.
Bugün ihracatımızın tahmini % 3'ümi teşkil eden
halıcılığın, iyi organize edildiği takdirde % 10'a
ulaşması mümkündür. Bu da yurt ekonomisine büyük
bir katkı olacaktır. Ayrıca bu işten geçimini sağlayan
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yüz binlerce ailenin mevcudiyeti bir gerçektir. Ana
dolu'da dul kalmış, hiç bir sosyal güvencesi olma
yan bir kadın, iki çocuğunu alıp tezgâhın başına otu
rursa, bir halıyı bir ayda dokuyabilmektedir. Yani üç
kişi bir ay çalışmakla bir hah meydana getirmekte,
takriben kişi basma 3 bin lira gelir sağlanabilmekte
dir. Başka hiç bir geliri olmayan ailelerin, tüm geçim
imkânları bu işe bağlıdır.
Sayın milletvekilleri, son zamanda
yurdumuzda
fabrikasyon halıcılığının da geliştiği bir gerçektir.
Bu konuya de eğilmenin, başıboşluktan kurtarmanın,
kalite sağlamanın gerekli olduğu inancındayız.
Yüce Meclisin bu mevzuda hassasiyet gösterece
ğine olan inancunızla, Yüce Parlamentoya saygılar
sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Doğan teşekkür ederiz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Kayseri
Milletvekili Say;n Mehmet Gümüşçü, buyurunuz.
CHP GRUPU ADINA MEHMET GÜMÜŞÇÜ
(Kayseri) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli
üyeleri; ülkemiz insanı ve yurt ekonomisi açısından
gerçekten önem taşıyan bir konuda, halıcılık konu
sunda Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini
sunmaya çalışacağım.
Bu konu ile ilgili açıklamaya geçmeden önce, ko
nuyu Meclise getiren değerli milletvekillerine teşek
kür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, uzun yıllar, hatta asırlar
la ifade edilebilecek zaman kesiti içerisinde, Anado
lu insanına uğraş konusu ve geçim kaynağı olmuş;
giderek Anadolu kadınının özlemini, çilesini, duygu
ve düşüncelerini özümseyerek bir sanat dalı haline
gelmiş olan el halıcılığı, bugün görkemim ve önemini
yitirir hale gelmiştir.
Her konuda olduğu gibi, iyiden, güzelden ve doğ
rudan yana ne varsa hepsim yözlaştınp bozan, bugü
nün ilkel kapitalizmi ve onun yıllardır inatçı uygula
yıcıları olan sağ iktidarlar, üzülerek belirtelim ki,
halkımızın yalın olarak geçim kaynağı değil, aynı za
manda kültür ve sanat anlayışının da simgesi olan
hahcdığı ve halıyı öldürmek için ellerinden geleni
artlarına koymamışlardır.
Türk el halıcılığının anlam ve öneminden, ne ka
dar yurt evladına geçim olanağı sağladığından haber
siz olan sağ iktidarlar, hiç bir bilimsel araştırmaya ve
bunun sonucu olarak bir planlamaya gereksinme duy
maksızın, Türkiye'nin özel ve nesnel koşullarıyla ça
tışacak biçimde, makine halıcılığım teşvik belgesine
de bağlayarak özendirici hale getirmiş, hatta çoğuna
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gümrük bağışıklığı da tanımıştır, yeğenlerine tanımış
tır, hemşeriierine tanımıştır. Böylece bir yandan 1 mil
yonun üstünde insanın geçim kaynağı olan halıcılık
alanını daraltmış, hammaddesini bozmuş, kalitesini
düşürmüş, Türk halılarının dünya piyasalarında reka
bet olanağım kaldırmıştır.
Özgürlükçü demokrasinin geçerli olduğu ve ister
istemez yaratıcı özgür düşüncenin sanata da yansı
ması nedeniyle başarılı olması gereken Türkiye, eko
nomik sisteminin bozukluğu nedeniyle bu konuda
Şah tran'ından da geride kalmıştır. Bugün dünya pi
yasalarına ihraç edilen halıların % 80'i İran kökenli
ise ve bütün Batı ülkelerinde İran kökenli halılar ara
nır hale gelmişse bunun bir nedeni olması gerekir.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde çoğu konuda
olduğu gibi, halıcılık konusunda da çarpık ve bo
zuk düzenin gereği, aşırı bir sömürü hüküm sür
mektedir. Anamal, sermaye sahibi bazı açıkgözler,
hah emekçisi kadınları, genç kızları, eli kınalı ge
linleri avans yoluyla önce borçlandırıp, ardından
da emeklerini ve emeklerinin ürünü olan halıları ucu
za kapatmaktadırlar.
El halıcılığının gelişmesi, nicelik ve nitelik yö
nünden özlenen ve istenen düzeye ulaşabilmsei için,
her şeyden önce bu konuyu uğraş ve geçim aracı ola
rak seçenler kooperatifler şeklinde örgütlenmeli ve
ondan sonra devlet, eğitim, kredi, ihraç kolaylığı
konularında yardımcı olmalıdır. Böylece emeğin
yarattığı değer, emeği verenlerde birikmeli, bir avuç
açıkgöz sömürüsüne son verilmelidir.
Krediler, halıyı dokutup Anadolu kadınının
yarattığı değerlerden, hiçbir hakkı olmadığı halde,
aslan payım alan açıkgözlere değil, alın teri döküp
göz nurunu döken insanların örgütlerine, yani koo
peratiflere, ucuz ve yeterli ölçüde açılmalıdır. Var
olan halıcılık okulları çağdaş anlayışla geliştirilmeli,
özellikle halıcılığın yaygın olduğu yurt kesimlerinde
yeni okullar açılmalıdır. Kooperatif şeklinde örgüt
lenmiş yörelere öncelik tanınmalıdır. Halıcılık koo
peratiflerinin tüm gereksinmelerinde, devlet, halkçı
bir anlayışla söz konusu kuruluşların yanında olma
lıdır. Gereklilik duyulan hammaddeyi, kooperatif
lerin üst kuruluşu yurt dışından ithal edebilmeli ve
dokunan halıların ihracında da aynı kuruluşlar söz
sahibi olmalıdır.
Kooperatif üyelerinin avans gereksinmesi koope
ratifçe karşılanmalı, böylece üyelerinin aracı ve te
feciye el açması önlenmelidir.
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Değerli milletvekilleri; sözlerimin başında da be
lirttiğim gibi, bugün bir milyonun üzerinde insa
nın geçim kaynağım oluşturan halıcılık, yukarıda
arz etmeye çalıştığım biçimde, akılcı ve çağdaş bir
anlayışla ele alındığında, bir yandan yeni istihdam
olanakları yaratılacak, bir yandan da yeni ihraç
imkânları doğuracaktır.
Anadolu insan yaşantısının somut belgesi ve ay
nasıdır Türk halısı. Ona hasta kadının acısı, genç
kızın sevdası, eli kınalı gelinin umudu sinmiştir.
Türk halsının her motifinde rüzgârda salman kavak
ağacının hışırtısı, Erciyeş, ya da Toros dağların
dan kaynaklanan suyun o kendine özgü şırıltısı, yay
ladaki koyunun meleyişi, kısacası Türk halkının,
Türk köylüsünün yaşamı vardır.
Değerli milletvekilleri, yukarıda sunmaya çalış
tığım nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak halıcılığın halkçı bir anlayışla ete alınıp geliş
mesini sağlamak amacıyla, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca Meclis Araştırması açılmasından yana
olduğumuzu belirtir, tümünüze ak saygılar suna
rım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Gümüşçü, teşekkür ederim.
Adalet Partisi Grupu adına Kars Milletvekili Sa
yın Bahri Dağdaş, buyurun efendim.
AP GRUPU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ (Kars)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her şeyden
evvel değerli arkadaşım Kemal Doğan'ın getirmiş
olduğu bu Meclis Araştırma istemi vesilesiyle huzu
runuzda kendisine teşekkür ediyorum.
Ben, aslında bir teknik konuşma için buraya çı
kacaktım; fakat benden evvel konuşan Hükümet
Sözcüsü ve Cumhuriyet Halk Partisinin değerli söz
cüsü, bunun içine de bir hüner, bir politik görüş
kattığı için, ben de biraz politikaya temas edece
ğim.
Değerli arkadaşım dedi ki: «Hakikaten dünya öl
çüsünde nam ve şöhrete sahip olan Türk halıcılığını
dış piyasalarda İran elimizden aldı.» Bu bir vakıadır,
doğrudur, iştirak ediyorum. Kim bu güzel jhraç
metamı İran'a kaptırmışsa, huzurunuzda bela di
lemeyeceğim; ama kabahatlannı Allah'la başbaşa bı
rakıyorum. Ama bir şey vardır. Hakikati unutma
yalım. 1950'ye kadar hangi hükümet gelmiştir şu
Mecliste Türk halıcılığından bahsetmiştir. 27 sene
de sizin iktidarınız vardır.
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Celâl Bayar
Başbakandı.
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BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — 27 senede si
zin iktidarınız vardır, rakamla gelin buraya.
ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — O zaman
siz de yoktunuz, biz de.
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) Deyin ki; biz 27
senede size bunu bıraktık, sizin Allah belanızı ver
sin, siz aldınız bunu, buradan geriye götürdünüz
deyin, deyin bakalım.
ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — O zaman
tek parti sistemi idi.
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bilemem artık,
mümkün değil. Çünkü sen yapmışsın. Senin za
manında
Türkiye halıları değil, İran'da dokunan
halıları cazip hale sokmak için, Türk halıları Kayseri'de de olsun, Ankara'da da olsun, İstanbul'da
da olsun yoktu; ama bazı İsviçreli tüccarların İz
mir'den, Uşak'tan, Kula'dan alıp götürdüğünü Av
rupa pazarlarında görmek mümkündü; ama Türki
ye'de sizin devrinizde görmek mümkün değildi. Ben
de bu toprağın çocuğuyum...
ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — O zaman
tek parti iktidardaydı.
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Diyemezsin,
sen reddi miras ediyorsun, etmiyorsun, o ayrı me
sele. Ona karışmam, hesaplamıyoruz biz burada.
Demek ki, İran'a halıyı 1950'den sonra kaptırma di»
ye bir şey yoktur. Az sonra rakamlar vereceğim;
ama bu rakamları biz yine tatmin edici görmüyo
ruz ki bir Meclis Araştırmasına ihtiyaç duyuyoruz.
Neden duyuyoruz? Çünkü, bu bizim ekonomimizin
hakikaten esaslı bir rüknüdür. Aynı zamanda dün
yaya Türk güzel sanatlarını tanıtma yönünden hem
tarihimiz, hem de Türk'ün kabiliyeti yönünden de
böyle önem taşıyn bir konu olduğu içindir ki, ar
kadaşlarımız Yüce Meclisin bunun üzerine eğilinmesini istemişlerdir. Ata sanatımızdır; hatta halı den
diği zaman dünyada tek bir millet vardır, o da
Türk'tür. Dünyaya halıcılığı öğreten Türk'tür. Ser
gi vardır, halı vardır. Başkalarının da halıları var
dır, biz ona sergi diyoruz; ama Türk'ün halısı ha
kikaten halıdır. O bakımdan, onun şu veya bu tek
nolojik gelişmeleri vesilesiyle gerilememesi, için, yeni
gelen Hükümete de ışık tutmak için bir Meclis Araş
tırma önergesi getirilmiştir; bunu polemik haline
getirmeye hiç lüzum yoktur. Ördek Mehmet hesa
bı, ne söyledinse, «Biz bunu yapmadık mı, bizim
yapmayacağımızı mı
tahmin ediyosumız?»
Allah
versin, bizim yaptığımızın on misli daha güzelini
yapın, ilk seîamlıyan biz olacağız. Ama geçmiş
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teki nibi, sadece selam söylersen, yakanı da bırakmıyacağım Sayın Bakan.
Bakınız: Türk halıcılığının hakikaten büyük bir
geometri sanatına dayandığını, Türk halıcılığında
büyük bir matematik hünerin olduğunu, Türk ha
lıcılığında güzel sanatların bütün motiflerinin mev
cut olduğunu değil biz, bütün dünya bizden öğren
miş. Şimdi bunu yaşatacağız; bu bizim hazinemizdir. Nasıl bir hazinedir? Alman'm Mersedes'i ne
ise, bizim halımız da o^ır; Opeî'i ne ise, bizim ha
lımız da odur. Ha, bunun dar boğazları vardır.
Gelişen teknoloji muvacehesinde kök boyadan uzak
laştırılmıştır. Bunun tedibirlerinin alınması gereki
yor. Kök boya müessesesinin yeniden ihya edilmesi
şarttır. Bunun üzerinde ben sorumlu olduğum dev
rede durdum, ömrüm o kadar kâfi geldi, ama
Yüce Meclise getiriyoruz ki konu üzerinde durul
sun. Bu el halıcılığını aslında bir güzel sanat olarak
Türk halıcılığı dünyaya yaymıştır; bir ölçüde de
diyebiliriz bunu. O bakımdan, bu muazzam mües
sesenin, milletimize has bir hüner
mücssesesim'n
geliştirilmesi için, daha da ileriye götürülmesi için
değerli arkadaşım bunu getirmiştir. Birincisi, ha
kikaten ihraca dönük mevcut hammademizi en iyi
değerlendiren bir müessese olduğu için. İkincisi;
en ucuz olan hammaddeyi, en pahalıya dışarıya
ihraç etmek için tek vesile olduğu için getirmiştir
bunu.
Türkiye'de hakikaten yapağının, yerli koyun ya
pağısının halıdan daha pahalıya dışarıya ihraç edile
cek ikinci bir sanayi kolumuz olmadığı için getirmiştir
bunu.
Onun dışında bîr şey daha getiriyor. Muazzam
bir istihdam gücü yaratıyor. O istihdam gücünün
de değerini, dışa dönük olduğu için, eğer içeride
ki bir sıkıntıda 75 kuruşa çalışırsa, dışarıya dönük
olarak saatini 250 kuruşa götüreceği için bunun üze
rinde duruyoruz. Çünkü antika değerinde olduğu
için, elden çskan halının, bir antika halı olduğuna
inandığımız için, bunun üzerinde araştırmayı isti
yoruz.
Şimdi, değerli Bakan dinle : Hiçbir şey yoktur
diyorsun ama; 1972 yılında elde edilen
bilgilere
göre, Türkiye'mizde
162 bin civarında halı tez
gâhı bulunmakta ve bunlarda 420 bin civarında hah
dokuma işçisi çalışmaktadır. Bu miktar halı yan
sanayiinde çalışan, halı ipliği fabrikalarında boya
ma, yıkama, kırkma işlerinde faaliyet gösteren,
model çizen, desen yapan vesair hizmetlere göre,
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200 bin kadar yardımcı işçi veya eleman dahil edi
lirse, halıcılığın yurdumuzda yarım milyondan faz
la ailenin geçimi ile bir o kadar işçinin de istihdamı
ile ilgili bir konu olduğu kolayca görülmektedir.
Şimdi, tadat ediyoruz burada. Hangi vilayetler
de ne kadar dokunur? Şimdi böyle bir rakamı 1950
senesinde Sayın Bakan, 27 seneden sonraki iktidar
larından sonra gelsin desin ki, Türkiye'de şu kadar
tezgâh vardı. Şimdi, biz bu 172 bin veya 160 bin
veyahut biraz daha sonra okuyacağım, daha bü
yük rakamlara vasıl olan bu rakamları da kâfi gör
müyoruz. İnşallah, sizin Hükümetiniz zamanında
172 bini, 450 bin, 500 bin, hatta 600 bin olarak
görürsek
selamlarız sizi. «Ustamızın adı Hıdır,
elimizden gelen budur» diyoruz; ama daha da ile
riye götürmek için hamlenin tarafıyız. Bu Meclis
Araştırması yalnız sizin iktidar olacağınız için gel
medi, hangi hükümet olsaydı bu
Meclis Araş
tırması gelecekti. Bunu üzerinize almayın ve Ör
dek Mehmet hesabı her şeyden netice çıkarmayın,
sizi fenaya götürür, ondan sonra da müşkül du
ruma
düşersiniz. Neden düşersiniz? Yapamazsı
nız. Biz, yaptıklarımızı söylüyoruz, sizin yapa
madığınızı biz söyledik, rakamın yok, ben, rakam
la konuşuyorum; fakat az görüyorum, «daha da
ileri götürelim» diyoruz. İleriye götürmek için de
bir Meclis Araştırmasına ihtiyaç duyuyoruz. Çün
kü, görüşler mütenevvidir, görüşler dağınıktır. Ha
kikaten bir halıcılık politikasına esaslı surette ihtiyaç
vardır.
Ne dedim: «Bir Alman'ın Mersedes'ine muadil
dir.» Ne diyorum: «Bir Alman'ın Opel'ine muadil
dir.» Ne diyorum: «Sanayiin diğer kollarında değer
lendirilmeyen
Doğu'nun,
Güneydoğu'nun,
Orta
Anadolun'un monotür
bakımından düşük
kaliteli
yönünü, yerli piyasaya nazaran 10 misli, 20 misli
daha fazlaya satma imkânım sağladığı için istiyoruz.»
Bunun darboğazları var. Bunlara ait rakamları tescil ettirmek için zaman biraz dardır; ama bunun
darboğazları vardır.
Biz demiyoruz ki, 1950'den bu yana 27 sene
halıcılığın bütün mevzulannı % 100 hallettik; ama
bir yaklaşımla sahip çıktık. Bu sahip çıkmayı az
görüyoruz, daha fazlaya sahip çıkmak istiyoruz,
daha çok el tutturmak istiyoruz.
Bunun içinde daha neler vardır: Koyun ırkının
ıslahı vardır.
Islahın yanında neler vardır? Koyuna yem bulma
meselesi vardır, mera ıslahı meselesi vardır, daha
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başka teknolojik yemlere ihtiyaç vardır; koyun ba
şına bir kilo yerine üç kilo, dört kilo yapağıyı na
sıl alacağız, imkânları vardır. Sadece tezgâh da
ğıtma değil. Tezgâhı dağıtırsın, yün yoI# Yün
yok, ne yapacaksın? Demek ki bütün
bunların
hepsi bu mevzuun içine giriyor; öyle kolay bir mev
zu da değildir. Ne yapmışsın senelerden beri? 500
gram yapağıya
çalıştırmışsın,
kurtaramamışsın.
Yerli kilim sanayiine dahi, el dokuma kilimine da
hi piyasa bulamamışsın senelerce. Sonradan İran
çıkmış, adına Kazak halısı demiş, adına Afşar ha
lısı demiş, adına şu hah demiş, bu halı demiş,
koymuş Türk'ün motiflerini satmış gâvuristana; bizim
el emeğimizi de mahkûm etmişsin, senelerce, bir
aşıra yakın seneden beri mahkûm etmişiz.
Arkadaşını haklıdır; 1950'den sonra Türk halı
cılığına bir hız verilmiştir, bu vakıadır; bunu her
Kayserili bilir, değerli konuşmacı arkadaşım da bi
lir. Ben de Adem Ağa ile sununla bununla çok gö
rüştüm şeker fabrikasında iken. 1950'deki halı piyasasıyla şimdiki hah piyasasını da çok iyi biliyo
rum. Ama bir hamle vardır, azdır; onu dahi az
görüyoruz. O halde ikinci bir madde, boya mesele
si. Bu boyayı, tabii boya, kök boya meselesini
unutmamak lâzım. Nebat ıslahı var, bitki teksiri
var; bunların hepsi ela alınacaktır. Bunlar olma
dıkça sen suni boya ile demin dediğim o tarihi Türk
halısını piyasaya süremezsin. İşte bunların hepsi
etüt edilsin diyoruz. Etüt edilsin ki, krediler sa
dece tezgâh tevzii değil, aynı zamanda halıya da
yalı olan yan istihsal hammaddelerini de nasıl geliş
tireceğiz?..
O bakımdan, ekonominin her yörede önemli bir
rüknü ve Türle hayvancıhğsnın geliştirilmesi konusun
da da halıcılığın fevkalade sürükleyici bir faktör oldğuna inandığımız için, biz, Adalet Partisi Gnımı
olarak bu Meclis Araştırmasının lehinde oy kullana
cağımızı arz eder, Sayın Başkanı ve Yüce Meclisi
saygıyla selamlarım.
Hürmetlerimle. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, teşekkür ederim.
Milli Selâmet Partisi Grupıı adına Sivas Millet
vekili Sayın Temel KaramoIIaoğlu, buyurun efendim.
MSP G R U P U ADINA TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar;
Anayasanın 88 nci maddesi ve Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca, hah ve
halıcılığın sorunlarını tespit gayesiyle bir araştırma
önergesi verilmiş bulunuyor; bu konuda Milli Selâ
met Partisinin görüşlerini arz edeceğim.
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Muhterem arkadaşlar; halıcılık denilince, aslın
da bu asrın başlarına kadar dünyada Türk halıcılığı
nı tanırlardı. Bu bir gerçektir. Bu araştırma öner
gesinin verilmesinde de muhakkak ki faydalar var
dır. Yalnız bundan önce de başka vesilelerle ifade
ettiğimiz gibi, araştırma önergeleriyle sadece bu
meseleler halledilmiyor. Çünkü bu meseleler teknik
meselelerdir. Aslında problemler bilinir; iş proble
min üzerine yürüyüp meseleyi halletmektir; yoksa
halıcılığın meselelerini daha teferruatlı bir tarzda tes
pit etmek mümkün. Ancak halıcılık, bizim mem
leketimiz için, geçmişte hayati ehemmiyet taşıyan
bir mesele olduğu için (Şimdi de Sayın Dağdaş'a
hürmetlerimi arz ederim; ancak, bir noktada kendi
sinin fikirlerine katılmadığımı ifade etmek isteyece
ğim), halıcılık gelişmiştir; doğrudur, fakat, bizim
düşündüğümüz manada halıcılığın memleket ekono
misine katkısı, nispet itibarıyla gelişememiştir. Bu
nu arz etmeyi faydalı buluyorum.
Muhterem arkadaşlar; halıcılık denilince, bir de
fa, iki türlü halı var, bahsedilmiş: Makine halıcı
lığı ve el halıcılığı... Bizim esas üzerinde duraca
ğımız konu, el halıcılığıdır. El halıcılığında biz,
asrın başlarında en büyük ihracat kaynaklarından
birisi iken halıcılığımız, maalesef şu anda araştır
ma önergesinde belirtildiği gibi, halı ihracatımız
toplam ihracatın % 3'ü değildir, binde l'i nispetindedir; sadece binde l'i. Bizim ihracatımız takri
ben 2 milyar dolardır senelik, halbuki bizim şu an
daki halı ihracatımız 1 - 1 , 5 milyon dolardır, binde
l'den de azdır. Halbuki daha önceleri hah ihracatı
bizim ihracatımız içinde 10 - 15'e varan mertebelere
erişmiştir.
Muhterem arkadaşlar, halıcılığımızın geliştiril
mesi için verilen önergenin takdiminde şu meseleleri
kademe kademe ele almayı faydalı buluyorum:
Halıcılıkta bir hammadde meselesi var: Yapağı ve
boya. Yapağı ve sentetik hammaddeler bugün için
kullanılmak mecburiyetindedir. Kimse sentetik ham
maddeyi kullanmıyorum diyemez, çünkü talep art
mıştır; hayvancılıkla bizim ihtiyaçlarımızı tamamen
karşılamak imkânı kalmamıştır, o halde sentetik
maddeler de kullanılacaktır.
Bizim koyunlarımızın yünü, yalnız halıcılığa en
elverişli yünlerden bir tanesidir. Hakikaten kıymet
lidir ve bunun için de bizim halılarımız diğerlerine
nazaran daha dik durur, dışarıda da tercih edilir.
Fakat boya meselesine, gelince; boyada kök boyaya
dönelim dediler arkadaşlarımız, kök boyaya dön-
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inek faydalıdır ve bir halının kök boya ile yapılmış
olduğunu reklamda söylemekte de fayda vardır.
Yalnız bugün kimya sanayii kök boya kalitesinde bo
ya yapacak seviyeye de gelmiştir. Bugün arkadaş
larım çok iyi bilirler, Türkiye'den değil de bazen
solmayan mensucat battaniyelerini Avrupa'dan alma
yı bazdan tercih ederler. Neden? Solmaz diye. De
mek ki, kimya sanayii ile aslında bugün istediğimiz
boyayı temin etmemiz mümkün. Ancak, bunların
temin edilmesi, bunların hah imalatçısının eline za
manında, uygun fiyatla intikal edebilmesi, yoklu
ğunun çekilmemesi esas meseledir. Hammadde ve
yardımcı maddeler meselesi üzerinde dururken, bu
hususa bir çare getirilmesi gerekir.
İkincisi, halının bizatihi imalatıdır. Şu anda
memleketimizde, özel sektör kuruluşları ve çeşitli
kooperatiflerin yanında, devlet olarak da halıcılık
ele alınmıştır. Sümerbank, halıcılık konusunda, bil
hassa son üç sene içinde - bu, aslında 15 senelik bir
programdır- yatırımlara girmiştir, halıcılığı mem
leketin bütün sathında teşkilatlandırmak için yatırım
lar yapmıştır, depolar kurmuştur, hatta Doğu Ana
dolu'da, halının hammaddesini imal edecek iplik
fabrikası tesisine de yönelmiştir, başlamıştır.
Bunun yanında, imalat konusunda Sanayi Bakan
lığının Küçük Sanatlar Dairesi bu meseleyle ilgilen
mekte; kurslar açıp, tezgâhlar dağıtmaktadır. Bu
faaliyet de şimdiye kadar devam etmektedir. Mem
leketimizde, yaklaşık olarak 12 - 13 civarında - ha
tırımda kaldığına göre- halı okulu vardır. Küçük
yaştaki 1 0 - 1 2 yaşlarındaki genç kızları alır, 6 aylık,
1 senelik bir tatbikata tabi tuttuktan sonra, kendileri
ne de bir hah tezgâhı hediye ederek gönderir. Yal
nız, hah tezgâhı basit bir tezgâhtır, bilhassa el do
kuma halı tezgâhıdır, ucuzdur. Burada, «Efendim,
bu şekilde istismar edilme yoluna gidilmesi» diye
bir mesele mevzubahis değildir. Çok bol miktarda
ve süratle imal edilebilir; ama onu dokuyacak olan
şahsın eğitilmesi, ona hammaddenin ulaştırılması,
imalat safhasının en mühim meselesidir, darboğazı
dır.
Tabii bu arada bizim, tek başına halıcılıkla uğ
raşan bir müessesemiz yok. Belki şu arada bir ha
lıcılık enstitüsünün kurulmasında -ileride geliştirebileceksek - fayda da olabilir. Ben, halıcılığa, bil
hassa el dokuma halıcılığına, memleketimizin iç tü
ketimini karşılamak için geliştirilsin gözüyle bakmı
yorum, gerek de duymuyorum. Sanat eseri olarak
buna ehemmiyet veren insanlar, ceplerindeki güçleri
578 —
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buna yetiyorsa öder, o halıyı alırlar. Ancak, ih
racat noktai nazarından el halıcılığı geliştirilmelidir
ve bizim için ehemmiyet taşır.
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde bu husus üze
rinde hassasiyetle durulmuştur. Demin Halk Partisi
Sözcüsü arkadaşımın belirttiği gibi, «özel sektörde
bir sürü makine halısı fabrikaları teşvik edilmiş, teş
vikler dağıtılmış, desteklenmiş ve halıcılık dejenere
edilmiş» sözü doğru değildir. Planı, hele Üçüncü
Beş Yıllık Planı hazırlayan arkadaşım şu anda Hü
kümetin içinde Bakandır. Onun için,
«Dejenere
edilme» sözü diye bir söz yok. Yalnız, organizas
yonu iyi yapılamamıştır. Biz eğer makine halıcılığını
bugün geliştirmemiş, bu seviyeye çıkarmamış olsay
dık, ne^ evimize serecek halıyı alabilecek imkâna
sahip olurduk, ne de ihaç edebilecek en ufacık bir
halımız bulunabilirdi.
Memleketimizin ihtiyacı, iç tüketim süratle art
maktadır. Bilhassa, bizim gibi, bir gelişme döneminde
ve artık tam manasıyla sanayileşme toplumuna geç
mek üzere bulunan cemiyetlerin içinde, memleketlerin
içinde, halı gibi dayanıklı tüketim maddelerine har
canan para, daima, milli gelirin artışından da sürat
le artar. Bunun için biz dokuma halıcılığını, makine
halıcılığını muhakkak surette el dokuma halıcılığın
dan ve milli gelirimizin gelişme seviyesinden daha
hızlı bir tarzda geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bu ge
lişme son zamanlarda sağlanmıştır, hatta belki yeterli
bile değildir. Çünkü, makine halılarının fiyatı dahi
bugün bizim henüz istediğimiz seviyeye düşmemiştir;
dar gelirli vatandaş bu halıları alırken büyük sıkıntı
çekmektedir.
Yalnız, bizim, makine halıcılığını teşvik ederken,
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde üzerinde hassa
siyetle durulan konuyu geliştirmemiş olmamız esef
vericidir, üzücüdür.
Muhterem arkadaşlar, biz el dokuma halıcılığını
da, makine halıcılığını da birlikte geliştirmek mecbu
riyetindeyiz. Makine halıcılığını iç ihtiyaçlarımız için,
el dokuma halıcılığını da, daha ziyade dış pazarlar
için geVstireceRİz. imal edeceğiz. Bu konuda da her
türlü tedbire taraftarız, teşvike taraftarız.
Muhterem arkadaşlarım, esas halıcılıkta mühim
olan konu, pazarlama konusu ve bununla beraber
gelen kredi konusudur. Biz bir zamanlar dünyada en
çok tanınan, en çok bilinen, en fazla halı ihraç eden
bir memleket iken, bugün halıcılıkla ilgilenenler ha
riç, eski halı ile ilgilenenler hariç, halıcılık konusunda
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dünyada ismimiz silinmiştir, pazarlarımız kaybolmuş
tur. İran, demin arkadaşlarımın belirttiği gibi, petro
lünün yanında en büyük döviz kaynağı olarak halıyı
geliştirmiş ve bütün dünya memleketlerine yerleştir
miş. Bunun tabiki mühim bir sebebi var.
Yalnız, burada şu hususu belirteceğim; Bütün ar
kadaşlarım konuşurken, halıcılığın dejenere olduğun
dan, Türk halısının kalitesini kaybettiğinden bahsetti
ler. Arkadaşlarım, bu katiyen doğru değildir. Mem
leketimizin içinde kötü halı da imal edilmektedir,
ucuz halı da imal edilmektedir; ama bu ucuz halı bi
zim halılarımızın kıymetini düşürmez. O, gelir seviye
sindeki ihtiyaç sahipleri içindir. O halıyı zaten ihraç
da etmeyiz. Ama bizim gerek makine halılarımız, ge
rekse el dokuma halılarımız kalite itibarıyla Avrupa'daki emsallerinden üstündür. Bunu her zaman ifade
etmek de mümkündür. Yoksa, biz burada tutup,
kendi kendimize halıcılığımızın kötülüğünden, kalite
sinin bozukluğundan şikâyet edersek, yarın onu müdafa etme imkânım dış pazarlarda bulamayız.
Muhterem arkadaşlar, «halıcılıkta pazarlama esas
meseledir» dedik. Daha önceleri biz halıcılığı özel bir
ehemmiyet atfettiğimiz için, halılarımızın dış pazar
lara ihracatında kolaylık tanıdığımız için, halılarımı
zın konsinye olarak Avrupa'ya ihracına imkân tanı
mışız. Fakat bilahara gelen bir mevzuat yığını, bizim
halılarımız için zaruri olan bu konsinye ihracatı, satı
şı ortadan kaldırmıştır ve maalesef, bizim bütün dış
memleketlerde bulunan depolarımız kapanmıştır. Siz
burada dışarıdaki adamdan dövizi Türkiye'ye geti
rip, ondan sonra o halıyı götürüp Avrupa'da iki sene
depo etmezseniz halı satamazsınız. Halı böyle pera
kende, istenildiği anda satılan bir şey değildir. Halı
zevk işidir, halının çok çeşidi bulunur, birçok çeşidi
bulunur. Halı alacak insan belki 50-60 çeşidin içinden
bir halıyı seçer alır.
Onun için, Avrupa'da çok büyük geniş bir stok
imkânının sağlanması elzemdir. Bu da ancak konsin
ye satışlarla mümkündür. Eğer biz hah ihracatını ger
çekten geliştirmek istiyorsak, şu karan alalım: Bugün
bizim 1,5 milyon dolar seviyesinde bulunan halı ih
racatımız, en az 9-10 milyon dolar seviyesine çıkar;
hah ihracatında bir kredi imkânı getirilsin ve bu kon
sinye satışa imkân tanınsın. O zaman bizim hah ih
racatımız en az 5-6 misli artar. Bu kadar da basittir;
ama biz, «Efendim, bu halılar giderse parası gelmez,
arkasından da biz bunun takibatını nasıl yaparız» di
ye bir endişeye kapılırsak, o zaman hiçbir şey satanla
yız, otururuz yerimizde.
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Muhterem arkadaşlarım, bu pazarlama konusunda
devletin de yardımları olabilir; hem de çok büyük
çapta. Demin belirtildiği gibi, bazı hallerde haki
katen, tüccarın elinde imalatçı çok sıkışık - bir du
ruma getiriliyor ve çok kıymetli halılar, çok düşük
fiyatlarla onlardan alınabiliyor; ama biz bunu iyi
bir organizasyonla, hakikaten; imal edenin evine
kadar hammaddesini götürür (ki bugün bu tatbikat
var, geniş değil), evinde desenini verir, halı tezgâhını
verir (ki bunlar büyük bir yekûn tutmaz), parasını
da peşin olarak kendisine ödersek; halı imalatçısının
morali de gelişir, daha da fazla dokuma yapar. Aynı
zamanda, biz bu şekilde temin ettiğimiz halıyı Av
rupa pazarlarına yine aynı kredi sistemi ile götürüp
uzun zaman depolayabiliriz.
Kredi hususunda bu imkânı getirmek mecburiye
tindeyiz. Biz, geçen dönemde hükümet içinde, bil
hassa bu tip imalatçıya faizsiz kredi verilmesi hu
susunda geniş bir çalışma yaptık ve faizsiz kredi
verilebilmesi için bazı sistemler geliştirdik. Aslında
hammaddenin götürülüp de halı imalatçısının eline
verilmesi bir teşvik sistemidir, kredi sistemidir ve
halıcılığı süratle geliştirir.
Bunun yanında, biz hah imalatçılarının hepsini
bu tarzda faizsiz kredi ile teşvik etmek mecburiye
tindeyiz. Aksi takdirde, bu faiz yükünün altından
kolay kolay kalkamazlar ve bugünkü formaliteler
içinde de kendileri kolay kolay gidip kredi temin
edemezler.
Muhterem arkadaşlar, bilhassa Sümerbarik'ın ele
almış olduğu halıcılık yatırım projesi ile (ki bildiğim
kadarıyla 13 bölge ihdas ettiler) 13 bölgede depolar
kurdular, hah ipliğini bu 13 bölgeden halı dokuma
cılarının evlerine kadar ulaştırıyorlardı. Bu sistem
muhakkak surette geliştirilmelidir. Eğer Araştırma
önergesi kabul edilirse, memleketimizde bir halıcılık
enstitüsü kurulur ve bu meselelere topyekûn sahip
çıkılabilirse, ben ümit ediyorum ki, hem halıcılığımız
gelişecek, hem ihracatımız artacak, hem de sizin
şikâyet etmiş olduğunuz - hemen hemen bütün arka
daşlarım aynı şikâyette bulundular kalite düşüklüğü
varsa bugün için, bu da giderilmiş olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bu araştırma önergesi
nin kabulü yönünde müspet oy kullanacağımızı ve
yine belirttiğim gibi, sadece bir önerge vermiş olmak
değil, neticeye gidecek çok kısa özlü noktalara temas
edip, onların gereğini ifa etmenizi temenni eder,
hepinize saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkış
lar)
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BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, teşekkür ede
rim.
Önerge sahibi olarak, Kayseri Milletvekili Sayın
Kemal Doğan, buyurun efendim.
Konuşma müddetiniz 10 dakikadır.
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekilleri;
Halıcılığın meseleleriyle ilgilenebilmek ve Yüce
Meclisin dikkatini bu nokta üzerine teksif edebilmek
maksadına matuf olarak vermiş bulunduğumuz öner
gemize, Sayın Hükümetin ve sayın parti gruplarının
bakış tarzı ve benimsemiş olmaları sebebiyle evvela
teşekkürlerimi sunarım.
Hemen şunu arz etmek isterim ki, önergede mak
sat, bir polemik açmak değil, arkadaşlarımızın da
ittifak ettikleri gibi, ihmal edilmiş, her geçen gün ori
jinalliğini ve karakterini kaybetme tehlikesi ile kar
şı karşıya bulunan Türk halıcılığını ihya etmek ve
geliştirmek maksadına matuftur. Bir polemik şekli
bahis konusu olamaz. Sayın Bakan öyle tefsir etmiş
olabilir.
Değerli arkadaşlarım, grup sözcüleri meseleye yak
laştılar. Yaklaşım tarzının genel hatları ile ittifak ha
linde olduğunu ifade ederken, bazı önemli buldu
ğum malumatları da arz etmek isterim.
Halıcılık, hayvancılıktan başlayıp, emeğin değer
lendirilmesi, bir ticaret vasıtası haline getirilmesi ve
ihraç suretiyle de milli ekonomiye döviz kazandırıl
masına kadar giden geniş bir meseledir. Yapak yün
değerlendiriliyor, el emeği değerleniyor, bu işle işti
gal eden insanlara istihdam imkânı doğuyor, bir gü
zel sanat eseri ortaya çıkıyor ve ihraç edilmek sure
tiyle de muayyen meseleleri değerlendirmiş ve bun
dan sonra da ekonomimize büyük katkılar temin et
miş oluyoruz.
Halı imalâtında, yün halıcılığı olduğu gibi, viskoz
halıcılığı, ipek halıcılığı da vardır, böcek halıcılığı
da vardr.
Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de ihraç
edilen hah, yün halısından çok, hammaddesi odun
olan viskoz ipeği elyafından elde edilerek dokunan
viskoz halisidir. İpek halısı namı ile de, ayrıca Bur
sa havalisinde yetişen ipekböceğinden elde edilen el
yaf ile temin edilen ipekböceğinden dokunmuş el ha
lıları vardır. Bunu şöyle söylersem belki meseleye da
ha açıklık getirmiş olabilirim: Dünya piyasasında
Türkiye halısının talebi, 1,5 - 2 metrelik halı içindir.
fpek halının talebi ise 1 metrekarelik halı civarında
dır. 1 metrekarelik Kayseri ipek halısının takribi ma-
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liyeti 20 bin lira, Hereke halısının takribi maliyeti
40 bin liradır. 20 bin liralık, ipekböeeğinden dokunan
halının 15 bin lira civarındaki rakamı işçiliktir. Hereke'de ise bu rakam 30 bin liranın üzerindedir. Ya
ni, büyük bir işçilik ve istihdam gücü doğmaktadır
burada.
Türkiye'de el halıcılığı makine halısı karşısında
bocalamıştır. Bocalaması, rekabet edebilme imkânın
dan doğmuştur. Geçmişte hükümetler halı ve halıcı
lık meselesi ile ilgilenmişler, ne var ki, Türkiye'nin
bu büyük meselesini tümüyle halletme imkânı doğ
mamıştır. Eğer bundan sonra. Sayın Bakanın beyanın
dan anladığım kadarıyla, meseleye sahip çıkılıyor ise,
hepimiz bundan bahtiyarlık duyarız ve ben burada
Sayın Bakanın beyanım bir taahhüt kabul ediyorum.
El halıcılığı teşvik edilecek, kredi ile teçhiz edilecek,
kaliteli hammadde bulunacak ve bulunan hammad
de ile hah dokuyucusu ve ihracatçısı kollanacak; bu
suretle de, gerek dokuyucu, gerek hammaddenin üre
ticisi ve gerekse ihracat Devletçe takviye edilecek
tir. Bunu memnuniyetle karşılamamak mümkün de
ğil, bu tarz beyanı da bir taahhüt kabul ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, halıcılık Türkiye'de or
ganize değildir. Muhtelif çalışmalar yapılmış olma
sına rağmen, organize bir müessese halinde ortaya
çıkamamıştır. Kaliteli hammadde tedarikinde sıkıntı
çekilmektedir. Desen, renk, dünya piyasasının iste
diği ebat ve dünya piyasasında rekabet edebilecek
kalite ve motif; bütün bunları, temin etmek bir ma
haret işidir, bir hüner işidir. Onun içindir ki, halı
güzel sanat olarak tavsif edilmiştir.
Kısmen organize olmuş bazı bölgeler vardır; Uşak,
İsparta, Kayseri gibi; ama hiç organize olmamış öy
le yerler vardır ki, bunlar ecdat yadigârı alışılagel
miş sistemlerle, alışkanlıklarla yürütülmektedir.
Mesela bir Bor halısı, Sındırgı halısı, Antalya'nın
Döşemealtı ile maruf halısı, Bayburt'un, Bingöl'ün,
Kemaliye'nin halısı vardır ki, buralarda imal edilen
halıların iplikleri makinelerde eğrilmez; evde kadın
ların kirmenleriyle eğrilir. Aslında halı ile uğraşan
ların beyanına göre, kirmenle eğriten iplikle imal edi
len hah ve kök boya ile yapılan boyadan ortaya çı
kan halı, makine halısından makine ile ipliği imal
edilmiş hahdan daha vasıflı ve kaliteli olmaktadır.
Sebebi ise, yünün içerisinde bulunan ölgün yün, kıl, _
kirmenle eğrildiği sırada eğirenin kucağına dökül
mekte; bilahara hahda dökülme yerine, daha başta
dökülerek halının evsafı temin edildiği, bu konu ile
alakalı olanlar tarafından ifade edilmektedir.
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, hep bilirsiniz ki,
muhtelif bölgelerde soğan kabuğundan, üzüm çöpün
den, cevizin kabuğundan tutunuz da diğer bazı mad
delerle halıya ait ip boyanır. İnsanoğlu, sülfürik asra*
keşfetmezden evvel, boyamada amonyak kullanılma
sı keyfiyeti ortaya çıkmazdan evvel, hayvan dışkıla
rıyla ipliği boyamış ve bu boyama teknolojisi de - bu
gün imkânsızdır bunun devamını, tamamım yapmak
ama - bugünkü hah kalitesi ve teknolojisinden daha
iyi olmuştur. Yani demek istediğim şudur ki, Türk
Milleti hah ve halıcılığı fevkalade iyi bilen milletler
den birisidir. «El halıcılığı makine halısı karşısında
bocalamıştır» dedim. Makine halısından murat geç
mişte şuydu muhterem milletvekilleri:
Türkiye el halısı kullanacak kadar varlıklı, el ha
lısı kullanacak kadar zengin bir memleket değildir.
Makine halısı kullanmak suretiyle ucuz bir şekilde
dahildeki ihtiyaç karşılansın, kaliteli halı dokuma
zarureti doğsun, bununla da dünya talebi ve ihracat
imkânı artsın diye düşünülmüştü. Aslında bunun tat
bikatında da başarılı olunduğunu söylemek lâzım.
Tümüyle başarılı olundu denemez; ama bu konuda
başarılı olunmuştur. Ne var ki, inşallah bu araştırma
ile, vazife alacak arkadaşlarım lütfeder bunu kabul
buyrursâ, meselenin bu yönlerine de eğilirler; el ha
lıcılığı ile makine halısı arasındaki rekabetten müte
vellit sürtüşmeyi ve el halısı aleyhine gelişecek olayı
daha iyi değerlendirir, tdebirini de tavsiye etmiş olur
lar.
İtalya'da heykeltıraşlar marifetiyle mermer işleni
yor, güzel sanat eseri oluyor ve genellikle de gelen
turiste satılıyor veyahut da ihraç metaı oluyor. İsviç
re'ye gidenler, tetkik edenler bilirler; İsviçre'de el sa
natları şeklinde gelişmiş saatçilik, İsviçre'nin milli ge
lir bakımından fevkalade güçlü olmasına yardımcı
olan bir sanat dalı olmuştur. O halde, bizde de el
sanatları, bunun içerisinde halıcılık, boş zamanı de
ğerlendirme, iş bulamayan insanlara iş bulabilme gi
bi meselelerle fevkalade önem kazanır.
Muhterem milletvekilleri, dağın başında, kışın
kar yağdığı zaman kasaba ile, nahiye ile irtibatı ke
silen insanların meşgalesi, boş kalan insamn meşga
lesi, el sanatıdır ve halıcılıktır.
Geçmişte, kız doğurdu diye kadınları yeren, ona
daha değişik tarzda bakan toplumumuz, bugün kız
çocuğu doğduğu zaman da, halıcılığın yerleştiği ve
geliştiği yerlerde sevinmektedir. Evinde 12 - 14 yaşla
rında iki kız çocuğu bulunan aileye aylık vasati 5 bin
liranın üstünde para girmektedir. Yani, bununla arz
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etmek istediğim şey şudur ki; dağ başında kuş uç
maz, kervan geçmez yerlerde, sanayiin gelişemediği,
verimli ziraat sahasının bulunmadığı yerlerde el ha
lıcılığının inkişafına yardımcı olursak, hem istihdamı
doğurmuş oluruz, hem de milli ekonomiye katkıda
bulunmuş oluruz.
BAŞKAN — Saym Doğan, lütfen toparlayın efen
dim.
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım, bağlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Devlet, el hahcıhğıyla
ilgilenmiyor değil, ilgileniyor; ama bunun toparlan
maya ihtiyacı var. İzninizle, tespit edebildiğim kada
rıyla, bu konuyla Devlet nerelerde meşgul oluyor,
onu arz edeyim. Sümerbankın el halısını ve halıcılı
ğı geliştirmek üzere bir faaliyeti vardır. Son 10 yıl
lık faaliyeti de memnuniyet vericidir. Ne var ki,
umulanı verememiştir, Sümerbank, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığına bağlıdır.
Yapağı Tiftik Anonim Şirketi kaliteli halı ipliği
yapma çabasındadır, Burdur'un, bir yöresinde ve ya
nılmıyorsam Urfa ve Van'daki fabrikaları da yakın
da faaliyete geçecektir. Yani, Yapağı Tiftik Anonim
Şirketi de bu konunun üzerindedir.
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunun
da da el sanatlarının teşvik edileceği hükmü var. Şu
ana kadar o maddenin işleyip işlemediğini kesin ola
rak bilemiyorum.
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı kooperatif
lere kredi vermektedir. Kooperatifler Genel Müdür
lüğü de Köy İşleri Bakanlığına bağlıdır.
Küçük Sanatlar Dairesi Sanayi Bakanlığına bağ
lıdır, o da bu konuyla alakalıdır.
Yani arz etmek istediğim şu ki, Hükümet ve Dev
let halıcıkla meşgul olmuştur, halı ile ilgili müessese
ler vardır; ama bunun toparlanıp, mesul bir kurum
halinde, mesul bir müessese halinde ortaya çıkmasın
da zaruret vardır.
Muhterem arkadaşlarım, dünya piyasasında Türk
halısı fevkalade itibarlıdır. Ne var ki, şu acı gerçeği
ifadeye müsamahanızı rica ederim Sayın Başkanım...
BAŞKAN — Lütfen toparlayın, lütfen.
KEMAL DOĞAN (Devamla) — İranlı, Afga
nistanlı, hatta Romanyalı tüccarlar Türk halısını satınalmaktadırlar ve Afgan halısı, İran halısı, Roman
ya halısı namıyla dünya piyasasına sürmektedirler.
Bunun sebebi, ihracatın organize edilememiş olma
sındandır. Afganistan'ın bankası vardır. Avrupa'da,
uzun vadeli kredi verir, İran'ın da vardır, kredi verir.
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İran, halı ihracatını geliştirebilmek için büyük im
kânlar tanımıştır; büyük bankalar vasıtasıyla kredi
vererek, orada halıyı tanıtma ve mağazalar açma, de
po, antrepolar açma suretiyle imkânlar tanımıştır.
Muhterem arkadaşlarım, hah ne portakaldır, ne
de üzümdür; görülmeden alınmaz. Bir halının başı
ile sonu arasında kalite farkı vardır. Bir tezgâhtan
bir ay evvel çıkan ile iki ay sonra çıkan halı arasında,
malzeme aynı olsa dahi, farklılık vardır. Bu neden
le, bu konu ile iştigal eden Avrupa'daki tüccarlar da,
malı görmeden mubayaa etmemektedirler. O halde,
ihracatın derlenip toparlanması ve Türk el emeğinin,
göz nurunun, Türk güzel sanatının dünya piyasasında
da gerekli itibarını muhafaza edebilmesi için, ihra
catta kolaylık getirilmelidir. Geçmişte, % 25 ila % 35
arasında vergi iadesi vardı. Bir aylık tatbikatta, ver
gi iadesi verilmediğinden dolayı, halı ihraç eden mu
ayyen kişilerin mütereddit olduğunu görmekteyiz
muhterem arkadaşlarım. Ümit ediyoruz ki, saym Hü
kümet vergi iadesiyle ilgili bu durdurmayı kısa za
manda bir esasa bağlar ve bu tereddüt de ortadan
kalkar. Zaten hah ihraç eden muayyen insanlar var
dır; benim tespit edebildiğim kadarıyla 30 - 40 kişi
kadardır. Bunun ağırlığı 15 - 20 kişiye geliyor...
BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen toparlayınız.
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Çok teşekkür
ederim Saym Başkanım.
Muhterem arkadaşlarım, gecekondudaki sefaleti
önleyecek yegâne yol el halıcılığıdır. Köyden gelmiş,
filanca dairede odacı olmuş insanın evinde, atıl ka
pasitede 5 - 1 0 kişisi vardır. Eğer bunu değerlendirebilirsek, lütfeder kabul buyurursanız, komisyonda
ki arkadaşlarımız buna fevkalade güzel yol, çare
bulacaktır ve bununla Meclisin dikkati belli nokta
ya teksif edilecektir.
Bu konuda grupların ve sayın Hükümetin, mese
leye düşüncemiz istikametinde yaklaştıklarından do
layı, hepinize, önerge sahibi arkadaşlarım adına ve
şahsım adına teşekkür ediyorum ve muhterem millet
vekilleri, bu araştırmanın açılmasında müspet oy kul
lanmanızda fukara için, memleketin menfaatleri için
fayda umuyorum, rica ediyorum.
Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Doğan, teşekkür ederim.
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir,
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yorum : Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çauşaJblilmeisı hususunu oylarınız» sunuyorum : Kabul
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul ediîmiştür.
Gündemimize göre sözlü soruların görüşmelerine
(başlıyoruz :

Meclis Araştırması yapacak Komlfoyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
IKomisyonun çalışma süresinin üye secimi tarihim
den başlamak üzere üç ay olmasını oylarınıza sunu

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
i(6/24)
HAŞIKAN — Soru sahibi Sayın Hasan Ekinci?..
(Burada.
Sayın Başbakan?.. Yok.
Ertelenmiştir.
2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi, (6/25)

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu?.. Yok.
Sayın «Başbakan?.. Yok.
Ertelenmiştir.
3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26)
BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu?.. Yok.
Sayın Ticaret Bakanı?.. Burada.
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir efen»
dihıı.

VH. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
Millet Meclisi Başkanlığına

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin
Öztürk'ün, Süleyman özel'in özel affına ilişkin kanun
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/288) (S. Sa
yısı : 6) (1)

Geçen yasama döneminde TBMM Dilekçe Kar
ma Komisyonunca hazırlanarak TBMM'ne sunulan
ancak görüşülemeyerek kadük olan; Süleyman özePin
özel affına ilişkin kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu
Sivas Üyesi Hüseyin öztürk tarafından yenilenerek
teklif haline getirildiğinden, Komisyonumuza havale
olunmuş ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin de hazır
bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere edilmiş
tir,

BAŞKAN — Efendim, gündemimize göre kanun
tckffîerMn görüşmelerine geçiyoruz.
GürtdenıiimizHî, «'Kanun Tasarı ve Tekliflerim bö
lümünün 1 nci sırasında yer alan 6 sıra sayılı, Cum
huriyet Senatosu Üyesi Hüseyin öztürk'ün, Süleyman
özeldin özel affına ilişkin kanun teklifinin görüşmele
rine başlıyoruz.
Komisyon?..

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

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Burada.
BAŞKAN — Sayın Komisyon burada.
Hükümet?..

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu
rapor saygıyla sunulur,

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon)
— Burada.
BAŞKAN — Sayın Hükümet burada.
Efendim, konuyla İlgili rapor kısa olduğu için
okutuyorum :

Adalet Komisyonu Başkam
Ankara
İsmail Hakkı Köylüoğlu

Başkanvekili
Trabzon
î. Vecdi Aksakal

Sözcü
Kahramanmaraş
Mehmet Yusuf özbaş

Afyonkarahisar
Hasan Akkuş

(1) 6 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir,
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Çorum
M . Kemal Biberoğhı

Erzincan
Muhalifim
Lütfü Şahin

İçel
Ramazan Çalışkan

Kırşehir
Doğan Güneşli

Sivas
Tevfik Köraîtan

Trabzon
Bu karara muhalifim
Lütfl Göktaş-

Urfa
Celâl Paydaş
(İmzada bulunamadı.)

Uşak
M. Selâhattin Yüksel

Zonguldak
Koksal Toptan
BAŞKAN — Komisyonun raporunu dinlediniz.
Rapor üzerinde söz isteyen sayın arkadaş var
mı?... Yok.
Komisyonun redde dair raporunu oylarınıza suna
cağım. (AP sıralarından «Rapora mı oy vereceğiz?»
sesleri)
Şimdi v efendim, Komisyon, Süleyman özePin affı
hususunu kabul etmemiş bulunuyor. Eğer Komisyo
nun reddi istikametindeki raporunu kabul ederseniz,
özel af reddedilmiş olacaktır. Eğer, Komisyonun ra
porunu ka1>ül etmez de reddi istiliâmetinde oy verir
seniz, özel affa ilişkin bu konu tekrar Komisyona
gidecektir. Arz edebildim mi efendim. («Anlaşıldı»
sesleri.)
Efendim, şimdi raporu oylarınıza arz ediyorum :
Komisyon raporunu kabul edenler.,. Komisyon ra
porunu kabul etmeyenler, reddedenler... Efendim, ra
por kabul edilmemiştir. («Anlaşılmadı» sesleri.)
Efendim, rapor 28 kabul, 25 oyîa reddedilmiştir.
(«Anlaşılmadı» sesleri, gürültüler.)
Efendim, rapor 28 oyîa kabul edilmiştir, 25 oyla
reddedilmiştir. (CHP sıralarından «Yanlış saydınız»
sesleri.)
Efendim, rapor 28 oyîa...
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yanlış say
dınız, yeniden sayın.
BAŞKAN — Efendim, rapor 28 oyla kabul edil
miştir, 25 oyla da reddedilmiştir. Binaenaleyh, rapor
kabul edilmiştir. (CHP sıralarından gürültüler.)
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yanlış say
dınız, yeniden saymanız gerekir.
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon)
—< Sayın Başkan, oyların sayısını ifade etmekle, ek
seriyetin de olmadığını ilan ettiniz.
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BAŞKAN — Tamam efendim.
Efendim, teklif 28 oyla Meclisimizce reddedilmiş
tir. (CHP sıralarından gürültüler.)
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yanlış sayıl
dı, yeniden saymanız gerekir. (CHP sıralarından «Tek
lif kabul edildi» sesleri.)
BAŞKAN — Hayır Sayın Karsu, benim Başkan
olarak ifadem de oydu efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başkan,
ilk ifadenizde raporun reddedildiğini söylediniz.
BAŞKAN — Bitmiştir, tamamlanmıştır efendim;
rica ediyorum efendim. (CHP sıralarından «yeniden
oylayın» sesleri.)
f
Rica ediyorum efendim, rica ediyorum.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, İçtüzük açısından size bir şey hatırlatmak istiyo
rum; müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurun efendim,
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oylama
larda bir itiraz vaki olursa, bunu yerine getirmek du
rumundasınız. Biz iddia ediyoruz ki, yanlış saydınız.
BAŞKAN — Efendim, ben ve Başkanlık üyesi
arkadaşlar yanlış saymamışlardır. 28'e 25 oydur Sa
yın Uysal; durum böyledir.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, İç
tüzük bakımından yanlış uygulama yaptınız, rakam
ifade ettiniz.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ben ifadeyi yan
lış söylemedim. Raporu kabul edenler 28'dir dedim,
reddedenler 25'tir. Binaenaleyh, Meclisimizce rapor
kabul edilmiş, af reddedilmiştir. Durum budur, ta
mam efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş^
kan...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş. kan, siz o rakamları söylediniz.
BAŞKAN — 2 nci maddeye geçiyoruz efendim.
HAYRETTİN
UYSAL (Sakarya) — Efendim
reddedilir, kabul edilir, biz ona bir şey demiyoruz;
bir işlemi yanlış yapmayın; bunu size hatırlatmak is
tiyorum; müsaade eder misiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz oyların
adedini söylemekle Mecliste çoğunluğun olmadığım
ifade ettiniz. Bu işleminiz İçtüzüğe aykırıdır. Etmesey
diniz, reddedilmiş, kabul edilmiş deseydiniz doğruydu.
İBAŞKAN — Şimdi efendim, öyleyse beş arkadaş
ayağa kalkarsınız. (CHP sıralarından «kalktık» sesle
ri.) Nerede kalktık?
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Niçin efen
dim?
BAŞKAN — Efendim, oylamayı tekrarlamak için
beş arkadaşın....
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kalktık efen
dim, görmediniz mi?
BAŞKAN — Hayır efendim, zatıaliniz kalktınız,
yalnız zatıaliniz kalktınız,
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben onu
söylemiyorum; usule ait bir hata yapmamanız için
söylüyorum,
BAŞKAN — Şimdi Sayın Uysal, arkadaşlarımız
oylama sonucuna itiraz edince, ben işe sarahat kazan
dırmak için rakamları arz ettim.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O zaman ne
oldu? O zaman Meclisin çoğunlukta olmadığı ortaya
çıktı. Yanlıştır; onu anlatıyorum size.
İLHAN ERSOY <Kütahya) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? Zatıaliniz lehte ve aleyhte oy kul
lananları bildirdiniz. Kuvvetli 'bir İhtimalle, salonda
ekseriyet olmasına rağmen oy kullanmayan arka
daşlar da olabilir.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bunun oyla
ması 'bitmiştir. Ben zatıalilerinize bunu ariz amik arz
etmek için rakamları da arz ettim*
2. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Nuri
Sayın'in özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu. (2/348) (S. Sayısı : 7) (1)
BAŞKAN — İkinci maddeye geçiyoruz.
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Nuri Sayın'ın
özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
raporu.
Rapor kısadır, okutuyorum efendim :
Millet Meclisi Başkanlığına
Geçen yasama döneminde TBMM Dilekçe Kar
ma Komisyonunca hazırlanarak TBMM'ne sunulan
ancak görüşülemeyerek kadük olan; Süleyman Özel'in
özel affına ilişkin Kanun tasarısı, Ordu Milletvekili
Memduh Ekşi tarafından yenilenerek tekin7 haline ge
tirildiğinden, Komisyonumuza havale olunmuş ve Adan
let Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu bir
toplantıda tetkik ve müzakere edilmiştir.
Komisyonumuz; affı istenen şahsın özel af için
aranan yaşlılık, hastalık gibi şartlara sahip olmaması
ve bu suçu işlemiş yüzlerce şahıs içinde yalnızca bir
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kişinin affının eşitlik ve cezaların mutlak olması pren
siplerine aykırı düşeceği nedenleriyle anılan teklifi
uygun bulmayarak reddetmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu
rapor saygıyla sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Başkanvekili
Ankara
Trabzon
İsmail Hakkı KöyKioğhı
İ. Vecdi Aksakal
Sözcü
Afyonkarahisar
Kahramanmaraş
Hasan Akkuş
Mehmet Yusuf özbaş
Çorum
Erzincan
M. Kemal Biberoğlu
Lütfü Şahin
İçel
Kırşehir
Ramazan Çalışkan
Doğan Güneşli
Sivas
Trabzon
Tevfik Koraltan
Lütfi Göktaş
Urfa
(Uşak
Celâl Paydaş
M, Selâhattin Yüksel
(İmzada bulunamadı.)
Zonguldak
Koksal Toptan
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Mevcut.
Sayın Hiük'ümet?.. Mevcut
Rapor üzerinde Söz isJteyen sayın üye?.. Yok.
Komisyonun redde dair raporunu oylarınıza su
nacağım : Komisyonun redde dair raporunu kabul
edenler... Raporu kabul etaneyenler... Efendir rapor
kalbul edümliştir; yani, af red'död'imıişflir.
'NURETTİN KARİSU (Erzincan) — Sayı nedir
»
Sayın Başkan öğrenmek işitiyoruz?
3. — Samsun Milletvekili îlyas Kıiıç'ın, Faik Gök
çe'nin özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/349) (S. Sayısı : 8) (1)
BAŞKAN — Samsun Milletvekili İ!yas Kılıç'ın,
FaOk GökÇe'nÜn özel affına ilişkin kanun teklifi ve
Adalet Komisyonu raporu...
MUAMMER AKSOY (tstanbul) — Sayın Baş
kan, çoğunluk yok.
BAŞKAN — Efendilin, çoğunluk, oylamaya geçer
ken kaflkılmak suretiyle öhır Sayın ARlsoy, İçtüzük
gereğince böyledir efendini.
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Oylamaya
geçmediniz.
BAŞKAN — Geçmediğime göre, kalkmaya hakkı
nız yok efendim.

(1) 7 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(1) 8 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bugünkü
Başkanlığınız (batıl.
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Uysal, Par
lamentonun yenilerinden değilsiniz.
Sayın Komisyon?..
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Burada.
«BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon)
— Burada.
IBAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hiiküme't yerlerini almışlardır.
Komisyonun raporu kısa olduğu için okutuyorum :
Millet Meclisi (Başkanlığına
Geçen yasama dönemlinde TBMM Dilekçe Kar
ma Komisyonunca hazırlanarak TBMM'ne sunulan,
ancak görüşüîemeyerek kadük olan, Faik Gökçe'nin
özel affına ilişkin kanun tasarısı, Samsun Milletvekilli
İlyals Kılıç tarafımdan yenilenerek teklif haline gettirilidiğinden, Komisyonumuza havale olunmuş ve Adalet
Bakanlığı temsiîlcisinin de hazır bulunduğu bir toplan
tıda tetkik ve müzakere edilmiştir.
Komisyonumuz; affı istenen şahsın cezasının za
ten mahkûmiyet hükmü veren mahkemece ertelenmiş
olduğu, affedilmekle sadece memuriyete avdet etme
sinin sağlanacağı görüşünden hareket ederek, teklifi
kalbul etmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere iş'bu
rapor saygıyla sunulur.
Adalet Komisyonu
Başkanı
Başkanvekili
Ankara
Trabzon
İsmail Hakkı Köyîüoğlu
1. Vecdi Aksakal
Sözcü
Kahramanmaraş
Afyonkarahisar
Mehmet Yusuf Özbaş
Hasan Akkuş
Çorum
Erzincan
M. Kemal Bîberoğhı
Lütfi Şahin
îçel
Kırşehir
Ramazan Çalışkan
Doğan Güneşli
Sivas
Trabzon
Tevfik Koraltan
Lütfi GökJtaş
Urfa
Uşak
Celâl Paydaş
M. Seiâhattin Yüksel
(İmzada bulunamadı)
Zonguldak
Koksal Toptan
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BAŞKAN — Teklfm tümü üzerinde siöz isteyen
sayın üye .. Yok.
Teklifin ımaddelerîne gedilmesin! oylarınıza sunu
yorum : Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul
edilmiştir.
Birindi maddeyi okutuyorum :
FaÜk Gökçe'nin özel Affına Dalir Kanun Teklifi
Madde 1. — 6136 sayılı Kanuna muhalefet et
mek suçundan Samsun 2 nci Ağır Ceza Mahkemesi
nin 7.11.1975 gün ve Esas 1975/140, Karar 1975/229
sayılı olup temyiz edilmeyerek 15.11.1975 tarihlinde
kesinleşen hükmü ile 10 ay haptös, 416,60 lira ağır para
cezasına hükümlü Hamit oğlu 1930'da Nahide'den
olma Alaçam kazası Soğukçam köyü nüfusuna kayıtlı
Faik Gökçe'n'in cezaları, bütün hukuki neticeler! ile
birlikte affediilmiştir.
'BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen?
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, söz
işitiyorum.
'BAŞKAN —r Sayın Şener, ibuyurun.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Huzurlarınızda Adalet Komüsyonu Başkan ve üye
lerine teşekkür etmek İstiyorum. Af mevzuunu, özel
affı götirirken son derece ciddi bir çalışma yaptıkları
anlaşılmaktadır.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Demlinkine
oy vermedin ama.
ŞENER BATTAL (Konya) — Lütfen sataşmayı
bırakın da, karşılıklı, ciddi fikir teatisinde bulunuyo
ruz. Sataş, buyur kardeşim, sabahtan akşama kadar
sataş; ne gedecek elinize? Şlimdıi şu nazik cümlelerden
sonra yerlinizden sataşmanızla zalbıtlarda isminizin geç
mesi sizi memnun ediyorsa, buyurun geçsin.
(NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ona senin
ihtiyacın var, benim yok.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem arka*
daşîanm, Adalet Komisyonu son derece dddi bir ça
lışma yapmıştır. Şu Faik Gökçe'nin özel affı konu
sundaki zaptı incelediğimde bu kanaate vardım ve
Fa''k Gökçe'nlin af ediflmesi hususundaki rapor bu
Komisyonumuzun ciddi çalışmasının bir güzel belgesi
olarak karşımızda bulunmaktadır.
Faik Gökçe Meclisimizin affına layık bir vatan
daşımızdır. Bu zaptı incelediğimde bu kanaate var
dım.
Zabıttan anlaşıldığına göre öğretmen bulunan Ala
çam ilçesindeki Falik Gökçe, tabancayla uzak bir me
safeye gederken, jandarmalar tabancasını yakalamış-
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tu". Türkiye'nin bir sosyal gerçeğini dile getirmeye
mecburuz. Türkiye'de Karadeniz'de, Karadenizli olup
da tabanca taşımayana kız vermliyorfarmış. Karadenizll'Ieslin bana söyledikleri... Blir sosyal vakıayı düfle getiriyorum ve muhterem arkadaşlarım, bu sosyal prob
lem üzerinde MeclMmizin düşünmesi lazımdır.
Tabanca taşımamanın şartlarını tespit etmemiz la
zımdır. Tabanca.taşımayı nefsi müdafaa için zaruret
olarak görülenleri de düşünmemiz tazimdir. Onun içtin
bu sosyal yaraya, bu Karadenizln sosyal rahatsızlığı
nı da dikkate alacak tarzda bakmamız lazımdır.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Diğerlerii de
aynıydı. Blir evvelkine niye vermedin? Buradan seç
mene selamı gönderiyorsun.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Benim seçimi böl
gem değil, kimseye selam göndermiyorum.
Bu öğretmenin cezası infaz hukuku meselesi ola
rak da halledilmiş bulunmaktadır. Sadece 24 yıllık
hizmeti olan...
NURETTİN KARSU (Erzmcan) — Ayıp, ayıp.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Ayıp zatıaünüze
ait, çünkü toplumda bir kişi konuşurken diğeri din
ler, kürsüden söz alırsın, konuşursun.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Senden öğ
rendik Tüzüğü!
BAŞKAN — Sayın Karsu, hatibin konuşmasına
müdahale etmeyin.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Devamlı sataş
ma, ne çirkin bu canım?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hatip insaf
sız konuşuyor.
BAŞKAN — Sayın Karsu rica ediyorum, insafsız
konuşuyorsa da rica ediyorum. Söz hürriyeti vardır.
Sayın Şener, zatıal'iniz de sataşmalara cevap ver
meden konuya devam edin efendlim; lütfen efendim.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkanım,
«insafsız» kelimesini lütfen süz iade edimiz. Ben şu
anda insaflı olmanın gayreti içindeyim.
24 yıllık hizmeti olan bir kimseye emeklilik hu
kuku bakımından imkân getirmeye matuf bir teklif
tir. Bu bakımdan muhterem Adalet Komisyonu tek
lifine katılıyoruz, maddenin aynı şekilde geçmesinde
zaruret vardır. Teklif sahibi Sayın Kıhç'ın da bende
nize sataşanlara cevap vermesini ayrıca rica ediyo
rum. Bu Meclîste sataşma ile hiçbir şey halledilmez,
şahsiyetler ortaya çıkar.
Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar)
, BAŞKAN —-Sayın Şener Battal, teşekkür ederiz.
Sayın Aksakal, buyurun efendim.
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İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Saym Başkan, sayın mille*vekilleri;
Bendenizi söz almaya iten neden kısaca şudur :
Şimdi, sayın arkadaşlarımdan bazıları «Bu kanun da
bundan evvel geçen kanunlar gibidir» şeklinde bir ya
nılmaya düştüklerini gördüğüm için aynı zamanda
Adalet Komisyonunun bir üyesi sıfatıyla da bir hu
susu açıklığa çıkarmak istiyorum.
Türkiye'nin her tarafında 6136 sayılı Yasaya mu
halefetten mahkûm ya da o ölçüler içerisinde diğer
suçlardan mahkûm ohıp da bu nedenle 657 sayılı Dev
let Memurları Yasası hükümlerine çarpılıp, memuri
yetini yilfjrmiş binlerle insan vardnv Böylesine önü
müzde bulunan binlerle mağduriyetten sadece binisini
çözmekle görevimizi yerline getirmiş olamayız. Ko
misyonda da bunu bu açıklıkla arz ettim. Bize düşen
bir başka görev vardır; bu tür mağduriyetleri yenS bir
kanunla çözelim. Bir teki üzerinde tartışma açmanın
gereği bence zaittir; gereği yoktur. Bu teklifler red
dedilir, bir kısmı kabul edilir. Kabul edilenlerde bir
ölçü düşündük, dedik ki : Şu anda, görüşülmekte olan
Simdi örtümüzde bulunan kanunun özelliği var. 24 yıl
lık öğretmen; 6136 saydı Yasaya, muhalefetten mah
kûm olmuş, cezası mahkûm eden hâkimce ertelen
miş, ama, 24 yıllık memuriyeti berhava olur duruma
gelmiştir. Çünkü, erteleme memuriyetten atılmayı engeîleyemliyor. Bize göre, 24 yıfflk bir hocanın ertelen
miş cezasından dolayı hocalığından uzak bırakılması
hakkaniyet ölçülerinin dışında görülmüştür. Diğerlerin
de hâkim erteleme yapmamış, cezayı üzerinde bırak
mış. Yine adaletsizlik olmuştur, çift ceza veriliyor;
hem memuriyetten gidiyor, hem mahkûm oluyor; bu
ölçüler içerisinde incelenmiştir; buna göre de sonuca
vardırılmıştır. Bir teklif gelsin, cam gönülden, yürek
ten, böylesine mağdur olmuş bütün vatan sathındaki
arkadaşların affı için elbirliğiyle hareket edelim; ama
tek üzerinde tartışma yapıp da, Yüce Meclisi böyle
küçük işlerle uğraşır pozisyona getirmenin bir yararı
yoktur.
Bu espri içinde meseleyi düşünmenizi istirham
eder, hepinize tek tek saygı sunmaktan derin haz
duyduğumu ifade etmek isterim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Aksakal, teşekkür ederiz.
Efendim birindi madde üzerinde iki arkadaşımız
görüşmüştür. İkinci maddeye geçiyoruz. İkindi mad
de üzerinde söz isteyen?..
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Birindi madde üze
rinde Söz istiyorum Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. Birinci madde
üzerinde söz isteyen arkadaşımız yok. (CHP sırala
rından «Birinci maddeyi oylamadınız efendim» ses
leri)
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Bilinci madde üze
rinde söz istiyorum Sayın Başkan.
(BAŞKAN — Sayın Şensoy oyîattiaya geçidi.
Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kalbul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edifıriiştir.
İkinci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Söz isteyen?. Yok*
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul edenler.
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.
3 Incümaddeyi okutuyorum efendim:
Madde 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.
BAŞKAN — 3 ncü madde üzeninde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Teklifin tümü üzerinde, son söz olarak, lehte aleyh
te söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Katoul edenler.. Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
Hasanöğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'in özel
affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
raporu. (2/331) (S. Sayısı: 9) \{1)
BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında yer
alan, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Ha
sanöğlu, 1927 doğumlu Hüseyin Bayrak'ın Özel Affı
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
üzerindeki müzakerelere başlıyoruz.
Sayın Komisyon?. Mevcut
Sayın Hükümet?.. Mevcut.
Komisyonun redde dair raporu kısa olduğu için
okutuyorum:
Millet Meclisli Başkanlığına
Geçen yasama döneminde Sivas milletvekilleri Ek
rem Kangal ve Vahit Bozath tarafından hazırlanarak
TBMM'ne sunulan, ancak görüşülemeyerek kadük
olan Hasan oğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın
özel affı hakkında kanun teklifi, Sivas Milletvekili
Azimet Köylüoğlu tarafından yenilendiğinden, Ko
misyonumuza havale olunmuş ve Adalet Bakanlığı
(1) 9 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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temslilrisinin de hazır bulunduğu bir toplantıda tetkik
ve müzakere edilmiştir.
Komisyonumuz; affı istenen sahan öze! af^ için
aranan yaşlılık, hastalık gibi şartlara sahip olmaması
ve bu suçu işlemiş yüzlerce şahıs içinden yalnızca bir
kişinin affının eşildik ve cezaların mutlak olması pren
siplerine aykırı düşeceği nedenleriyle andan teklifi uy
gun bulmayarak reddetmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere iş
bu rapor saygıyla sunulur.
Adalet Komisyonu Başkam
Ankara
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Sözcü
Kahramanmaraş;
Mehmet Yusuf Özbaş
Çorum
M. Kemal BlberoğlU
İçel
Ramazan Çalışkan
Sivas

Başkalnvekiîi
Trabzon
İ. Vecdi Aksakal
Afyonkarahisar
Hasan Akkuş
Erzincan
Lütfi Şahin
(İmzada bulunamadı.)
Kırşehir
Doğan Güneşli
Trabzon
Lütfi Göktaş
Uşa*
M. Selâhattin Yüksel

Tevfik Koraltan
Urfa,
Celâl Paydaş
(imzada bulunamadı)
Zonguldak
Koksal Toptan

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Buyurun Sayın Uysal.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Görüşmekte olduğumuz özel afla ilgili, bu yasa
önerileri üzerinde söz almayacaktım. Ama çok değer
li Adalet Komisyonu Başkam ve üyelerinin bu konu
da nasıl bir ölçüt getirdiklerini, hangi değerlere vu
rarak bu önerileri tartıştıklarını, birinin Yüce Mecli
simizde kabul oyu verilerek yürürlüğe sokulmasını
sağlar bir hale Meclisimizi getirmelerini, birinin de
bir başka mantık ölçününde aynı çizgide değerlendi
rilmesi lazım gelirken Yüce Meclisimizi ret haline bu
yasaları sokma durumunda bırakmalarını üzüntüyle
karşıladım. Çünkü raporları okuduğum zaman bak
tım ki, özel affa ilişkin öneriler içeriği bakımından,
hem hukuk açısından, hem işledikleri suç ve aldıkları
ceza bakımından birbirinden farklı şeyler değil. Biz
tutmuşuz «Ahmet» demişiz, «şu suçu işledi, Türk yar
gı organı kendisine şu cezayı verdi. Hakkında bir ya
sa önerisi verildi, görüştük. Gönlümüzün bütün rik-
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kat unsurları dile geldi, affettik, bağışladık, suçunu,
cezasını kaldırdık». Sonra başka birisi; bu farklı bir
yerden geldi, farklı bir düşünce ile geldi; oysa aynı
çizgide unsurlar, aynı çizgide değerlendirilmesi lazım
gelen olaylar zinciri; ona hayır.
Böyle bir durum karşısında, hem bu yasaların gö
rüşülmesinde ki kanun tekniği bakımından, Sayın
Başkanımızın buradaki usule ait uygulamaları yasa
nın çıkiŞHM yaraladı; hem de içerik bakımından Ada
let Komisyonu karşımıza getirdiği konularda adalet
adına adaletsizlik yaptı. Ya bütünüyle bunları değer
lendirmek durumundaydık, ya da tek tek böyle me
seleleri Yüce Meclisin karşısına getirmemek duru
mundaydık.
Şimdi nasıl izah edecek bize bumu Adalet Komis
yonu? Burada tabii, oylarını yermekte sayın üyeler
hük', özgür Anayasanın kendisine verdiği hakkı, yasa
ma meclisi üyeleri olarak kullanacaklar, onlara sö
züm yok; ama mesnet ve ışık tutmada; mesnet ver
mede, ışık tutmada önemli rol oynaması lazım gelen
Adalet Komisyonu bu görevini yapmamıştır.
Şimdi halkımızdan birisi çıkar da, «Bu yasalardan
birini Meclise kabul ettirmek için olumlu rapor ha^
zırlayan Adalet Komisyonunun üyeleri birtakım he
saplarla bunu yaptılar» derse, nasıl izah edersiniz?
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Ayıp, ayıp...
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Nasıl izah
edersiniz?
AHMET SAYIN (Burdur) — Ahlaksız herif.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Nasü izah
edersiniz?
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Ayıp sana, ayıp,
ayıp...
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Nasıl izah
edersiniz arkadaşlarım? Hukukta genel çizginin dışın
da bir hareketi cımbızla çeker gibi, böyle sütten çık
mış ak kaşık gibi, onu öyle aynı konuda, bunu böyle
kullanırsanız; birtakım şaibeler, birtakım sözler bizi
yaralar.
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Ayıp, ayıp sana.
MUSTAFA RONA (Artvin) — Meclîsi töhmet
altında bırakıyorsun, ayıp.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bana ayıp
değil, size ayıp.
Teşekkür ederim, saygılar.
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) Sen niye oy kullanıyor
sun?
BAŞKAN — Sayın Uysal, Başkanlık olarak usul
de bir hata yapılmamıştır; bir.
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Bu konuda en az sizin kadar hassas, sizin kadar
dikkatliyiz, iki.
Demokrasinin icabı olarak oylamaya başvuruldu,
metin öyle çıktı; üç.
Yalnız Sayın Komisyonun bu konuda bir cevabı
vardır; buyurunuz Sayın KöyKioğlu.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başkan ola
rak sizi ilgilendirmez o, kanunu yaralamayın.
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Ayıp, ayıp sana.
Meclise niyabeten görev yapıyor o.
AKIN SİMAV (İzmir) — Otur ulan yerine Mek
sika buğdayı.
BAŞKAN — Sayın Komisyondan bilhassa bir hu
susunun açıklanmasını rica ediyorum; «Falan yerden
gelenin kabulü, filan yerden gelenin reddi» gibi bir
şeye sayın sözcü temas buyurdular. Sayın Köytüoğlu
bu hususun açıklanmasını rica ediyorum.
Yüce Meclisin bu şekilde töhmet altında bulundu
rulmasına Başkan olarak rıza gösteremem Sayın UysaL
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kanunu ya
raladın.
BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Uysal rica
ediyorum; kanun yarah değildir, kanun bütün usulü
ile tam olarak oylanmıştır, rica ediyorum.
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Meclisi karıştırma
ya utanmıyor musun?
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen Komisyon Baş
kanının konuşmasına imkân verin.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan,
sayın arkadaşlar hepinize saygılarımı arz ederim.
Komisyonumuz bize gelen özel af tasarılarım in
ceden inceye tetkik etti ve gerek müzakere esnasında
ve gerekse karar safhasında Komisyonumuz üyeleri
ellerim vicdanlarına koyarak hareket ettiler.
Zaten Size niyabeten vazife gören Komisyon üye
lerinin başka türlü hareketine ve davranışına imkân
yoktur. Komisyon üyelerine herhangi bir tarizde
bulunmak, Büyük Millet Meclisine ve muhterem üye
lerine karşı tariz demektir.
Gelen bu özel afların neden kimisini reddettik,
kimisini de olumlu karşıladık? Bunlardan sırayla
bahsetmek istiyorum.
Fatsa Ağır Ceza Mahkemesince mahkûm olup,
8 nci Ceza Dairesince onanan 10 ay hapis cezası var.
Tabanca ruhsatı almadığından bu suçu işlemiş olarak
gözükmektedir.
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Bunların içerisinde yalnız bir öğretmenin affını
kararlaştırdık. O öğretmen de 24 senelik öğretmen
dir, 7 çocuk sahibidir. Cezası tecil edilmiştir.
Bunlardan birisi de dilsiz ve sağırdır. Emekli ol
ması liçin yalnız 1 senesi kalmıştır ve suçu da; bir
köyden bir köye giderken, bir başkasından aldığı,
kurda kuşa karşı bulundurduğu tabancasının yaka
lanmasından ibarettir.
Bunu siz olsanız ne yaparsınız?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — ötekiler ne
yapmış?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Ötekilerin
durumunu da anlatacağız.
İşte biz bunu, affetmesi için Yüce Meclise sun
duk. Takdir size aittir. Bizim yapacağımız budur.
Vicdanlarınıza danışır, kararınızı verirsiniz.
Biz işte bunu, bunun için affettik.
Bir de Oraloğlu meselesi var. Ben geçen dönem
de de Adalet Komisyonunda bulundum. O zaman
da, bütün Halk Partisine ve diğer partilere bağlı
üyelerle birlikte bunun affını aşağıya teklif ettik.
Meclis kabul etti...
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu o konu daha gel
memiştir, rica ediyorum efendim.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Peki efen
dim.
Öteki arkadaşların suçları; biri öğretmen, öteki
de öğretmendir. Birisi 10 senelik öğretmendir; Keçi
ören'de kavga etmiştir ve kendisine ceza verilmiştir,
tecil edilmemiştir.
Biz şimdi, 24 senelik öğretmenle, 10 senelik öğ
retmeni mukayese ettik, hatta deminde arkadaşım
Aksakal gayet güzel izah etti.
İşte biz, bunları yaparken suçun mahiyetini, ta
rafların içtimai durumunu ve cezayı nazara aldık
ve cezanın cemiyetteki tesirlerini, etkilerini nazara
aldık.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çocuk sa
yısını da.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Ama bunu
biz size teklif ediyoruz; yine affedecek veya affet
meyecek olan sizsiniz, sizin temiz vicdanlannızdır.
Bizim mütalaamız bundan ibarettir.
Arkadaşlarımız işte böyle temiz duygular içeri
sinde bu şekilde karar vermiştir. Bunun başka türlü
tefsiri, başka türlü anlaşılması, Meclise niyabeten
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vazife gören muhterem arkadaşlarıma karşı bir ser
zeniştir ki, bunu asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
İşte muhterem arkadaşlarım, bizim mütalaalarımız
raporlarımızda bellidir. Takdir, sizin vicdanlarınıza
aittir ve bunu böylece arz eder, saygılarımı sunarım.
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş
kan, bu konuda söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin
Erkanlı; buyurun.
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş
kan, kıymetli parlamenterler;
Şurada, şu Mecliste bir af yasası teklifi görüşü
lüyor ve suç işleyen bazı kişilerin affı yüce oyları
nıza sunuluyor. Bunlardan bir kısmı affediliyor, bir
kısmı affedilmiyor.
Adalet Komisyonu üyesi geliyor, «Efendim, affet
tiğimiz öğretmenin bir tanesi 24 yıl görev yapmış,
diğeri ise 10 yıl görev yapmış» diyor. 24 yıl görev
yapan öğretmeni affedeceğiz, ama 10 yıl görev ya
pan öğretmeni affetmeyeceğiz.
Sayın arkadaşlarım, bu konuda çok büyük has
sasiyet göstermemiz lazım. Partinin şekli ne olursa
olsun, siyasi görüşümüz ne olursa olsun biz halkın
mutluluğu için geldik buraya.
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak)
— Biz ne için geldik?
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Bizim için
vatandaşlar eşittir, vatandaşlar arasında fark göre
meyiz. Gördüğümüz zaman kamuoyundaki durumu
muzu, hepimiz beraber, oturalım, elimizi kafamıza
koyup takdir edelim. 6136 sayılı Yasaya muhalefet
etmiştir. Bu bir yasadır. Bir de yasanın maddeleri
vardır. Yasanın bu maddeleri uygulanıyor.
Şimdi siz kalkacaksınız veyahut da hepimiz bera
ber kalkacağız; o yasayı bir kişiye başka şekilde, di
ğer bir kişiye başka şekilde uygulayacağız; üstelik de
bir yasama görevimiz vardır, yasalar da buradan çı
kıyor. Peki yarın halkın içerisine, hepimiz gireceğiz,
sizden milletvekili olarak sordukları zaman, istirham
ediyorum; «Arkadaşım, onun özelliği neydi de onu
affettin, öbür vatandaşın günahı neydi, onu niçin
affetmedin?» dedikleri zaman... (AP sıralarından «suç
ların şekli farklı» sesleri)
Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun.
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Biri tecil edilmiş,
diğeri edilmemiş.
HÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Müsaade
buyurun.
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Tecilli olsun, tecilsiz olsun, mesele adaletin tam ! ve büyük yarar vardır. Bunu da yaparken, Meclisin
manasıyla tecellisidir. Bizim görevimiz de budur sa ! yüceliğini bir kat daha artırmış olacağız.
O bakımdan hepinizi saygılarımla selamlarım*
yın arkadaşlarım.
(CHP sıralarından) alkışlar)
Tecil edibim» tecil edilmesin, Türkiye'de yasalar
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanh.
vatandaşlara müsavi uygulanır; bunu kabul etmemiz I
Adalet
Partisi jGrubu adına Ordu Milletvekili Sa
lazımdır.
yın Kemal Şensoy, 'buyurun.
Şimdi şurada, Mecliste oylandı, bir kişi affedildi.
|
AP ĞRUPU ADINA KEMAL ŞENSOY (Or
Aynı suçtan; suç unsuru bir, uygulanan yasa bir, ikin
du) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
ci kişi affedilmedi. Bunun cevabını biz nasıl verece
Kanaatimize göre, mesele hukuk açısından yanlış
ğiz milletvekili olarak? Biz ki tarafsız hareket etmek
olarak takdim edilmektedir.
mecburiyetindeyiz; biz ki vatandaşlar arasında, siyasi
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım konuşma
görüşümüz ne olursa olsun, en ufak bir tefrik yap
larında; «Aynı suçu isteyen bir sürü insan varken*
madan, elimizi vicdanımıza koyarak oy kullanmak
] bu suçlulardan sadece bir tanesinin yahut iki tanesimecburiyetindeyiz; ama şurada suçlu olarak görülen
nin affedilmesini nasıl izah edebiliriz?» diyorlar. Daha
arkadaşların siyasi görüşü ne olursa olsun, Komisyo
açık bir tabirle; Adalet Komisyonunun, baza suç
nun vermiş olduğu karar ne olursa olsun, b!z halkı
luların affı hususunda özel bir itina gösterdiğini
temsil eden milletvekilleri, şurada elimizi vicdanımıza
j ifade etmek istiyorlar,
koyarak reylerimizi kullanmak mecburiyetindeyiz.
Aziz arkadaşlarım, Adalet Komisyonunca tetkik
Farz edelim cezası tecil edilmiştir, farz edelim te
edilen ve Yüse Meclisin huzuruna getirilen af konu
cil edilmemiştir.
ları, isminden de anlaşılacağı veçhile, özel aftır. Bunu,
İkisi arasında ne fark var? Hiçbir fark yok.
hukukçu olan arkadaşlarım fevkalade değerlendirir
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) —
ler ve bilirler. Düşünün, Türkiye'de 6136 sayılı KanuÇok mühim, çok mühim.
na muhalefet eden* yani, ruhsatsız silah taşıyan binlerHÜSEYİN ERKANLI (Devamla) — Tecil edilse | ce vatandaşımız vardır. Denmek isteniyor ki, hepsi ayde, tecil edilmese de ceza bakımından, uygulama bakı
nı suçu işlediğine göre bunların hepsinin affedilmesi
mından netice değişmez. Yani demek istiyorum ki, o
gerekir. O zaman umumi bir af kanunu ile Meclisin
ceza tecil edilse de edilmese de, sabdca olarak omun
huzuruna gelmek iktiza eder.
kaydına geçer; o suçun gereksinmesi ne ise, o kanun
Kanunlarımızda «tecil» müessesesi vardır. Türk
nasıl uygulanmış ise, o şekilde netice hasıl olur. Ama
Ceza Kanununun 59 ncu maddesi vardır; cezayı hâkibiz burada' siyasi görüşlerimizin etkisi altında kala
rak ve Komisyondan gelen şekle uyarak, bir kısmını | min takdiren hafifletme yetkisini derpiş eden madde.
affedersek, bir kısmım affetmezsek bunun sorumluluğu I Ağır tahrik vardır, hafif tahrik vardır; bir sürü hukuki
kime ait olur? Yüce Meclise ait ohır. (AP sıraların j müesseseler vardır. Bir suç, aynı neviden bir suç beşı altı kişi tarafından işlenmiş olmasına rağmen, bunlardan gürültüler)
j dan bir tanesi beraat edebilir, bir tanesi ağır tahriklin
Müsaade buyurun. Biraz evvel Komisyon Başkam I şümulü içerisinde mütalaa edilir, ayrı ayrı bunlara
şurada bir konuşma yaptı ve «Bu nevi suçlar Türki
ceza verilir*
ye'de çok üsleniyor. Bunlar için bîr yasa getirelim, i
O itibarla sayın Uysal diyor ki: Mademki her
affedelim» dedi. Bunu Komisyon Başkam söyledi;
, ikisi de 6136 sayılı Kanuna muhalefet etmiş, binaenaben söylemiyorum ki.
I leyh, ya ikisini de affedelim veyahut hiç birini affetBakın istirham edeyim, ben bir şey söyleyeyim ! meyelim. Ben de şunu söylemek istiyorum: Getirilen
size: Şurada siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ben bir i bu özel af tir, yani bir şahsı özel surette af edip etmeparlamenter olarak siyasi görüşler arasındaki çatışma ; yeceğimiz konusudur.
nın içerisine girmem ve doğru da değildir. Biz her şey |
Mesela, burada Faik Gökçe'nin, durumu ortaya
den evvel hakkın temsilcileriyiz. Siyasi görüşümüz > konunca, Sayın Komisyon Başkanı, bunun 24 sene
ikinci derecede gelir; ama buradan çıkan yasalar bizi
lik bir öğretmen olduğunu, mahkemece kararımn
bağlar. O bakımdan* genellikle halkm menfaati için ! tecil edildiğini ifade etli; öbürü de 10 senelik öğretşuraya getirilen yasalara siyasi görüşümüz ne olursa j men dedi. Ben, haddizatında 10 senelik öğretinen,
olsun, bütünleşip rey' vermekte büyük zaruret vardır ' 24 senelOk öğretmen ayrımına, şahsi görüşüm ola— 591 —
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rak iştirak etmiyonımı. 1 seneiiik öğretmen olur affa
layıktır, 30 senelik öğretmen olur affa layik değin
dir; ama diğer unsurlar getiriliyor.
Bir köyden bir köye giderken ve 24 sectıe öğret
menlik gîbi şerefli bir vazifeyi ifa eden şalısın, elbbtte gedeceğin bir tabancayla gitmesi, yami hukuk
açısından terviç olunamazsa bile, bir arkadaşımın
söylediği gibi Karadenizin dağlık mıntıkalarında ve
o sahiîierin özelliği balkımmıian insani hislerim izi
bir ölçüde osun lebine çekebiliyor.
Diğer taraftan hâkim, onun umumi yaşayış tar
zını, ahlâıkij dıuaruırnunu, hepsini ince'emıiş, ayrıca ce
zasını tecil etmiştir. Bu da o şahsın affı için, eğer
müteaddit gerekçeler aramak kap ediyorsa, bir ge
rekçe telâkki edilmek Ilazım.
Aziz arkadaşlarım, böyle bir komisyonun, ister
Adalet Komisyonu olsun, isterse Anayasa veyahut
da diğer komisyonlar olsun* bu komisyonların dış
baskılarla hareket ettiğim ve hele hele siyasi tema
yüller ötesinde de birtakım karanlık yoların aracı
sı durumuna getirilkniiş oîlmasını, Adalet Partisi Gru
pu olarak kınadığımızı, bundan fevkalâde teessür
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Nihayet, bir şalısın affedilmesi hadisesini bu
kadar ince noktalara kadar götürmemek lazımdı.
Mademki bu arkadaşımız falan şahsın affını ısıtıyor,
Cumıhurûiyet Halk Partisi sıralarında, işte 15 - 20 ta
ne değeri arkadaşımız var, bu af kanunu tasarısını
getiren arkadaşlarımız buradan bu kamunun çıkma
sını istiyorlarsa, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun
mühim bir ekserlyetîle ttoplammaismı sağlasınlar. Bun
ları temin edeEm, ve eğer hakikaten Adalet Komis
yonunun geiiinnıiş olduğu raporu beğenmiyorsak, eni
ne boyuna bu meselenin burada münakaşasını ya
palım, reıt veya kabul edelim; ama Adalet Komisyo
nuna gölge düşürdüğümüz anıda, Cumhuriyet Halk
Partisi Grupu olarak fevkalâde müşkül duruma düş
tüğünüzü ve parlamenter faaliyetlerinden haberi
niz olmadığım ifade etmemi de müsamaha ile karşı
lamanız iktiza eder.
Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyorum^ Yal
nız, şaka mahiyetinde de olsa, çok değerli bir arka
daşım, «Karadeniz yöresinde silah taşımayana kız
veriİmez»ı dıedi. Bunu ne bir sürçülisan kabul edliyorumi ne dıe ciddi bîr beyan kabul ediyorum^ daha
doğrusu bir şaka kabul ediyorum; ama bunun arka
sında, Karadeniz vilâyetlerini böyle pür silah gezen
insanlarla doîu vilâyetler olarak kabul etmeyiniz.
Değerlli arkadaşım da benlim kendisine bu kadarcık
serzenişte bulunmamı müsamaha ile karşılasın.
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Adalet Partisi Grupu adına hepinize saygılar su
nuyorum. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şensoy.
Şahsı adına Sayın Vecdi Aksakal; son söz milletvek;I)'ıı>indir hükmüne göre söz sarası sizde, buyuru
nuz.
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Öy2e zannediyorum, bu tartışmanın uzayıp git
mesine bir yanlış anlama neden olmuştur. O komis
yonun bir üyesi bu* ummam itibaıyia, komisyona
yönelltîlem deşiiriSer karşısında, elbetîeki düşünceletimi söyleme gereğini duydum. Komisyon çahşmaları sırasında, hiçbir öze! af uygun bulunmamıştır.
Aüiayasıanın 97 neti maddesini burada tekrarlamak
istjyoıum. Cumhurbaşkanına hangi nedenlerle özel
afta bulunma yetkisi v&nSmlştir, orayı okuyorum:
«Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle
bcSJKil kişilerin cezalarım hafifklilebilir veya kaldı
rabilir.» diyor Anayasanın 97 nci maddesi.
Özel af talebiyle, tekMiylle MecKsin önüne çıka
bilmek Sç'aı, asgarüidıem bu şartların aranması gere
kir; biz de bunları aramaya çalıştık. Raporlarımız
da affı reddeden dosyalar bir yana affı kabul ettiği
miz dosyada sadece cezanın sonuçlarının affını öner
dik; hiç ceza affetmedik. Bunlardan iki dosya var
dır; bun'arın sonuçları.
Cezamın kendisi ve sonuçları başka başka şey
lerdir. Af kanunlarım teklif edenlerin ya da suçları
iişleyenlerıin durumu hiç mi hiç dikkate alınmamış
tır.
Bendeniz 5 Haziranda Parlamentoya geldim; bu
kanunlar bilmem ne zaman teklif ed'iM. Bu müna
kaşa yapıldıktan sonra, inceledim, baktım ki, bilhas
sa Sayın Uysal'ıiîi benim açımdan Kiîmöşi lâzım ge
len bir husus var, büıtün teklif sahiplerinin CHP mil
letvekilleri olduğunu gördün!. Eğer siyasî ayrım ya
pacak olmuş olsaydık, fevkalade sakim kabul etti
ğim o düşünceyi buradan ilâm ediyorum; fevkalade
sakim görürüm. Af isteyen birisi var, onun siyasi
cüzdanına göre af ya da mahkûm edilmesi hususu
nu düşünmek bile tüyler ürperticidir bir hukukçu
için. Bu konuda söylenmiş sözleri talihsizlik olarak
kabul ediyorum, yanbş anlamamn mahsulü olarak
kabul ediyorum.
Kaldı ki, Adalet Komisyonunun 21 üyesi vardı.
Bu üyeler arasında hiç mi hiç siyasi düşünce söz ko
nusu olmamıştır? Fevkalade centilmence müzakere
ler sonunda bu sonuçlara varılmıştır; mesele bu ka
dar tathdır.
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Bizim üzerinde durduğumuz - Sayın Şensoy'un da
bir teması var bir noktada - husus başka; yani hin
lerle kişinin bu tür suçlardan mahkûm bulunduğu
bir yerde birkaç kişinin affı nasıl olur, ya da hepsinin
affı nasıl olur meseleleri ayn ayrıdır.
Ben şahsen teklif sahibinden dilerdim ki, bir ki
şiyi ele alma yerine, binlerce kişiyi kapsayıp, biraz
evvel arz ettiğim gibi, mağduriyetin tamamını orta
dan kaldıracak bir adım atmış olsun.
Bu memlekette milletvekilinden dostu olan her
hangi bir kimse buradan af kanunu teklifinde bulu
nabilir; ama milletvekilinin yanına merdivenle bile
çıkamayacak zavallı vatandaşların durumunu düşün
mek de bizlere düşer.
Bu genellik içinde bunu düşünmemiz gerekirdi.
Hâlâ düşünmemiz mümkündür, kapısı açıktır. Ama
af müessesesini, kapısı tek tek zorlanan bir müessese
haline getirirsek, bunun altından çıkmaya ne Mecli
sin, ne komisyonun takati yeter. Meselelere kesin çö
zümler aramak lazımgelir.

9 . 2 . 1978

O :1

O itibarla, o arkadaş böyle düşünmüş, bu arka
daş böyle düşünmüş, deyip yüz yüze bakma imkânı
mızı azaltmamamız lazımgelir. Fevkalade berrak ka
rar verdik, kabili müdafaa karar verdik, her yerde
müdafaası mümkündür; ceza affı cihetine gidilmemiş
tir, sonuç affı cihetine gidilmiştir. Cezanın sonuçlan
başka şeydir, ceza başka şeydir. Bütün hukukçular
bunu bilirler.
O itibarla, girdiğimiz yolda fevkalade iyi niyet
vardır; ne olur bizim iyi niyetimizi cezalandırmayın.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Aksakal, teşekkür ederim.
Efendim, görüşmeler bitmiştir.
Komisyonun reddine dair raporunu oylarınıza su
nacağım. Komisyon raporu kabul edildiği takdirde
kanun teklifi Meclisimizce reddedilmiş olacaktır.
Binaenaleyh, Komisyonun raporunu kabul eden
ler... (CHP sıralarından, «ekseriyet yok» sesleri)

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ayağa kalkan 10 arkadaş, lütfen
isimlerini belirtsinler: Sayın Hayrettin Uysal, Sayın
Nurettin Karsu, Sayın Semih Eryıldız, Sayın Ali Ne
jat ölçen, Sayın Sevil Korum, Sayın Neccar Türkcan, Sayın Ergin Topkaya, Sayın Orhan Çaneri, Sa
yın Hüseyin Erkanlı ve Sayın Kayacan; tamam efen
dim. (AP sıralarından gürültüler.)
Ad okumak suretiyle yoklama yapıyoruz.

Buyurun efendim.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Efendim, sonradan gelen arkadaş
lar lütfen bir tezkereyle Başkanlığa bildirsinler.
Çoğunluğumuz yoktur, gündemde yer alan konu
lan sırasıyla görüşmek için 14 . 2 . 1978 Sah günü
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.21

»•<<«
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
orta ve yükseköğrenimdeki okulların durumuna iliş
kin sorusu ve Milli Eğitim Bakam Necdet Uğur'un
yazılı cevabı. (7136)
27 . 7 . 1977
Mûlîeıt MecEsi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Mili Eğitim
Bakanı tarafından cevaplandırılması için gereni arz
ederim.
Saygılarımla.
j
Sivas Milletvekili
Azimet Köylüoğlü
Sora :
Üniversite, akadeimiî, yüfcselokul, enstitü, lise ve
dengi öğrenim kurumlarında 1976 - 1977 öğrenim
yılında:
1. Hangilerinde normal öğrenim yapıîmıştrı?
2. Hangilerinde normal öğrenim yapılmamış
tır?
3. Normal öğrenim yapan ve yapmayan öğren
ci sayısı nedir?
4. Hangi öğrenim kurumlarında Haziran dö
nemli sınavı yapılmıştır? Hangilerinde yapılmamış
tır? Yapılmayışının sebebi nedir? Kaç öğrenci sı
navlara giremem aktedıîr? Bakanlığınıza
alınan ve
alınacak önlemler nelerdir?
5. Can güvenliği olmadığı için sınavlara gire
meyen öğrenci sayısı ne kadardır? Bu öğrenim ku
rumları hangileridir Bu öğrencilerin durumları ne
olacak, ne düşünüyorsunuz?
6. Hangi öğrenim kurumları hangi görüşlü öğ
renciler tarafımdan işgal edilmiştir?
7. Bu işgaller doğru ise Devlet olarak neden
oralara giremiyorsunuz? İşgali kaldıramıyorsunuz?
Ne zaman işgali kaldırtcaksınız?
8. İşgaller ve can güvenliği olmadığı için öğre
nim yapılamayan öğrenim kurumlarındaki bu tıka
nıklığın açılması için ne gibi önlemler aldınız? Ne
gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Ne zaman
karşsit görüşlü Öğrenciler eğitim biriminde beraberce
faydalanacaklar?
9. Bu öğrenciler ve tüm halkımızın verdiği ver
gilerden alınan eğitim bütçesi ne kadardır? Bu tüyü
bitmemiş yetimin hakkı oîan para harcanıyor. Eği
tim yapılamıyor. Bunun hesabım kim verecek?

ICı. Öğrenim kurumlarının
bazılarında arama
yapıuyor, bazılarında yapılmıyor. Koluk kuvvetle
rinin yansızlığı kamuoyunda tartışılıyor. Bu konu
da görüşünüz ne?
11. Eğitim birimlerine silah ile giren öğrenci,
işçi, memur, öğretici ve yöneiticiîer var mıdır? Var
ise bunlar hakkmda nie gibi işlemler yapılmıştır?
Ne gibi önlemler alınacaktır?
TC
Tvîlli E ğ i m Bakanlığı
Bakanlık Müşavirliği
Sayı ; 031-37

9.2.1978

Millet Meclisi Başkanlığına
fegi : 2.12.1977 tarih ve 7/363044>l 506 sayılı yar
zınız.
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlü tarafından
verilen orta ve yükseköğrenim yapan okulların du
rumlarına ilişkin yazılı soru önergesi ile İlgili cevabı
mız ffîşükte gönderilmiştir.
(Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Necdet Uğur
Milli Eğirim Bakanı
Sıjvas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun orta ve
yükseköğrenim yapan okulların durumları ile ilgili
yazılı ısoru önergesine cevabımız.
1976 - 1977 öğrenim yılında, orta dereceli okulla
rımızda, genellikle normal eğitim ve öğretim yapılmış
tır.
Ancak, münferit Olmasına rağmen 1976 - 1977 öğ
retim yılımla öğretim yapılamayan okullarımız da bu
lunmaktadır.
Diyarbakır Eğitim Enstitüsü, Mardin Eğiltîm EnstMteü ve öğretmen Okulu île Tunceli öğretmen Lisesi
kapatıldığından, sözü edilen öğretini yılında eğitim
yapılamamıştır.
Haziran sınavları yukarıda belirtilen kapalı okul
larımız haricinde diğer okullarda normal olarak ya
pılmıştır.
Yüksek İslam Enstitüsü öğrencileri okullarının
akademi olmasını islediklerinden, 29.3.1977 tarihlinden
23.5.1977 tarihine kadar boykot yapmışlar, daha son
ra da öğretime yeniden başlamışlardır.
Yine, 1976 - 1977 öğretim yılında, Endüstriyel
Yüksek öğretmen Okulunda öğrendiler birtakım iistekler ileri sürerek, 7 - 2 •• 16.3J1977 tarihleri arasında
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(boyuta gitmişler, istekleri çözümlenince okul nor mal öğretimine devam etmiş, boykot süresi yıl sonuna
ilave edilmiştir.
önergenin verildiği tarihten bugüne kadar cevap
"veren üniversitelerden gelen bilgilere göre, 1976 -.
1977 öğretim yılında Diyarbakır Üriiversitesî Fen Fa
kültesinde boykot yapılarak öğretime bir süre ara
verilmiş, daüıa sonra bu kayıp yapılan ek öğretimle
telafi edilmiştin

Adı geçen Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi öğ
rencileri boykota gitmişler, bu boykot dokuz ay sürıriüştür.

îsiaribul Teknlik Üniversitesinde normal öğretim
yapılamamış, 1976 - 1977 öğretini yılında birindi yarı
yıla kayıt Olan öğrenciler, kış yan yılının 11.4 3.8Jİ977 tarihleri arasında sınavları ile birlikte tamam
lamışlardır.

Ege Üniveılsîte'sı Güzel Sanatlar Fakültesi Mimar1!
Bölümünde Haziran sınavları, öğretim yapılan bina
nın ihtiyaca karşılık vermemesi ve mevcut salonların
temin edilemeyişinden yapılamamıştır.
Diğer üniversitelerden bu hususta bilgi alındığın
da, ayrıca sunulacaktır.
(Necdet Uğur
Milli Eğütİm Bakam

(Hacettepe Üniversitesinde, Diş Hekimliği Fakül
tesi hariç, öğrenim normal seyrini takip etmiş, buna
(bağlı olarak sınavları da vaktinde yapılmıştır.

• l

flstaribul Ün3versitesin!de yine Fen ve Orman fa
kültelerinim dışında normal öğretim yapılmıştır. Sözü
edilen bu fakültelerde öğrenci olayları nedeniyle öğ
renim sürdüriilememiş, Haziran dönemleri sınavları
Fen Fakültesinde Kasım - Aralık, Orman Fakültesin
de Ekim - Kasım aylarında yapılabilmiştir.

'•••!
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GÜNDEMI
104 NCÜ BİRLEŞİM
9 . 2 . 1978 Perşembe
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se. çim.
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11
arkadaşının, halı ve halıcılığın sorunlarını saptamak
amacıyla Anayasanın 88 nci; Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anarşlik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/24)
2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25)
3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26)

7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin
Öztürk'ün, Süleyman Özel'in özel affına ilişkin ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/288) (S.
Sayısı : 6) (Dağıtma tarihi: 6 . 2 . 1978)
2. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Nuri
Sayın'ın, özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu. (2/348) (S. Sayısı : 7) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 . 1978)
3. — Samsun Milletvekilli İlyas Kılıç'ın, Faik Gökçe'niin özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu. (2/349) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma
tarihi : 6 . 2 . 1978)
4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
Hasanoğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın özel
affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
raporu. (2/331) (S. Sayısı : 9) (Dağıtma tarihi :
6 . 2 . 1978)
5. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İshak
Merttürk'ün, özel affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/389) (S. Sayısı : 10) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 2 . 1978)
6. — Lâle Oraloğlu'nun kaçakçılık nedeniyle
çarptırıldığı cezanın inzibati ve cezai bütün netice
leri ile affına dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liğe dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 2/362; C. Senatosu : 2/110) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 11: C. Senatosu S. Sayısı : 646) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 2 . 1978)
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Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin öztürk'ün, Süleyman
Özel'm Özel Affına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu
Raporu. (2 288)

Millet Meclîsi Başkanlığına
4 ncü deaömde kadük oiaa Süteynaaa Özel'in özel affına dair TBMM Dilekçe Karma. Komisyonunca
hstz&elamtrtiş ote» kanafc tasarısımn (1/546) İçtüzüğün 78 nei maddesi gereğince yeniliyorum. Gereğini saygıtetmit* seri ed&tfm. İ4.4.1977
Cumhuriyet Senatosu
Sivas Üyesi
Hüseyin öziürk
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük MMet Meclisi
Dilekçe Karma Komisyonu
Dilekçe Km. K&m. No. : 7102/7102

7.4.1977

Millet Mecfc* Başkanlığına
Komisyonumuz Genel Kurulunun 31.3.1977 tarihli toplantısında özel affına karar verilen Süleyman Özel'e
ait hazırlanan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerini saygı ile arz ederim.
Dilekçe Karma Komisyonu
Başkanı
İçel Milletvekili
Süleyman Şimşek

GEREKÇE
Keçiören, Aktepe İlkokulu öğretmeni Süleyman Özel 28.3.1976 güttü saat 2Û.00 sıralatföda Keçiören4'
deki gazinoda müşteki Osman Koç ile kira işinden dolayı mtffîakaşa ettikleri ve orada buluifârilann »aya
girmesiyle münakaşanın yatışmasından sonra oradan ayrılarak evine giderken aynı sernffe bulunan ve
ismail Sarıçarn'ın işlettiği büfeye sigara almak üzere uğrayan Osman Koç, büfeye daha evvel gelmiş bMunan Süleyman Özel ile karşılaşınca tekrar münakaşaya başlamışlar ve müşteki (mttd&rrh4) Osman Kdç ÖftfeöM
penceresinden içeri sarkarak, sanık Süleyman Özel'e küfürle Haik»et edince, sanığm büfeden kerku&nak
maksadıyla tabanca ile havaya ateş ettiği dosya münderecatından anlaşılmaktadır. Yargı organlarına intikal
eden olayda Altındağ 2 nei Asliye Ceza Mahkemesinin Esas 976/106-, Karat 976/106 sayılı kararı ile ssttüğın
fiilinin subutuna binaen hareketine uyan 61İ6 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince, 1 sene hapis ve

500 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine, TCK nun 466 ncı maddesi ile de, takdiren 2 ay müddetle hapsine
TCK nun 51/2 maddesi gereğince 2/3 si olan 1 ay 10 gün tenzil edilerek, 1 sene 20 gün hapsine karar verildi
ği ve bu kararın Yargıtay 8 nci Ceza Dairesinin 17.11.1976 tarih ve Esas 1976/4987, Karar 1976/7861 sayılı
ilamı ile hükmün onandığı hususu Adalet Bakanlığının 28.2.1977 gün ve 15132 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.
30.9.1963 tarihinde ilkokul öğretmeni olarak göreve başlayan ve temiz bir sicille 15 yıla yakın bir süre
yurdun muhtelif bölgelerinde görev yapan öğretmene verilen 1 sene 20 günlük ceza nedeniyle, Devlet Per
sonel Kanununun 48 nci maddesinde (Devlet memurluğunun sona ermesi) halini belirleyen mezkûr maddede
6 aydan fazla hapis cezasına hükümlü bulunmamak kaydı karşısında dilekçi hakkında verilen karar mes
leki ve ailevi durumunu tamamen sarsmıştır.
Halbuki, olayda yaralama ve ölüm de olmadığına göre, sadece kavgada silah boşaltmak ve 6136 sayılı
Kanuna muhalefet etmekten bir kimseye mahkemece ceza verilmekle disiplin temin etmeye çalışırken diğer
taraftan da bu kimsenin meslek hayatının sona ermesi ile ailesinin ve çocuklarının perişan duruma düşecek
leri aşikârdır. Komisyonumuzca, mahkemenin kanaati na müdahale etmeden dilekçi hakkında hükmedilen
cezaların affı halinde ailesinin mağduriyete uğramaması ve meslek hayatının sönmemesi ve istikbaline engel
olunmaması ile cemiyet için sosyal fayda hâsıl olacağı düşünülerek TBM Meclisine niyaheten vazife gören
Dilekçe Karma Komisyonumuz 31.3.1977 tarihli toplantısında af dileğinde bulunan Süleyman Özel'i yukarı
da açıklanan hal ve sebeplerle ÖZÎ! affa mazhar görmüştür.
Başkan
içel Milletvekili
Süleyman Şimşek

Başkanvekili
Tabii Üye
Muzaffer Yurdakuler

Sözcü
izmir Milletvekili
Neccar Türkcan

Adıyaman Milletvekili
Ramazan Yıldırım

Afyonkarahisar Milletvekili
İbrahim Elmalı

Ankara Milletvekili "
Mustafa İmirzalıoğlu

Giresun Senatörü
Ali Cüceoğlu

Hatay Milletvekili
Sabri İnce

istanbul Milletvekili
Abdurrahman Köksaloğlu

Muş Milletvekili
(Muhalifim
At Hamdı Çelebi

(C. SENATOSU SİVAS ÜYESİ HÜSEYİN ÖZTÜRK'tJN TEKLİFİ
Süleyman Oğlu 1942. Doğumlu Süleyman Özel'in Özel Affına Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 6136 sayın Kanuna muhalefet, kavgada Silah boşaltmak suçundan Altındağ 2 nci Aslîye
ICeza Ma8&em©sinin EsaS 976/106, Karar 976/106 sayılı olup, Yargıtay 8 ncı Ceza Dairesinin 17.11.1976 tarihlî
ve Esas 1976/4987, Karar 1976/7871, telbKğnaıne 8/4916 sayılı ilamıyla kesinleşen Manii ile 1 sene 20 gün teıpiis ve 500 lira ağır para cezasına hükümlü Süleyman oğlu 2.1.1942'de Kimya'dan olma Sivas ili Gemerek
ilçesi Merkez Karaiözü köyü No. 92 hanede nüfusa kayıtlı Süleyman Özel'in cezaları bütün hukuku neti
celeri ile birlikte affedilmiştir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakam yürütür.

Millet Meclisi

(S, Sayısı : 6)

t
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Adafet Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/288
Karar No< : 5

27.1,1978

Millet Meclisi Başkanlığına
Geçen yasama döneminde TBMM Dilekçe Karma Komisyonunca hazırlanarak TBMM'ne sunulan, an
cak görüşülemeyerek kadük olan; Süleyman özel'in özel affına ilişkin kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu
Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk tarafından yenilenerek teklif haline getirildiğinden, Komisyonumuza havale olun
muş ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere, edilmiştir.
Komisyonumuz; affı istenen şahsın özel af için aranan yaşlılık, hastalık gibi şartlara sahip olmaması ve
bu suçu işlemiş yüzlerce şahıs içinde yalnızca bir kişinin affının eşitlik ve cezaların mutlak olması prensipleri
ne aykırı düşeceği nedenleriyle anılan teklifi uygun bulmayarak reddetmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, işbu rapor saygıyla sunulur.
Akîaleit Komisyonu Başkanı
Ankara
İsmail Hakkı Köylüoğlu

Başkanvduli
Trabzon
/. Vecdi Aksakal

Sözcü
Kahramanmaraş
Mehmet Yusuf özbaş

Afyonkarahisar
Muhalifim
Hasan Akkuş

Çorum
M. Kemal Biberoğlu

Erzincan
Muhalifim
Lütfi Şahin

tçel
Ramazan Çalışkan

Kırşehir
Doğan Güneşli

Sivas
Tevfik Koraltan

Trabzon
Bu karara muhalifim
Lütfi Göktas

Urfa
Celâl Paydaş
(İmzada bulunamadı)

Uşak
M, Selâhattin Yüksel

Zonguldak
Koksal Toptan

<•»

Millet Meclisi

(S. Sayısj : 6)

Dönem , s

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

7

Toplantı : 1

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Nuri Sayın'm Özel Affına
ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. ( 2 / 3 4 8 )

Mülkt Meclisi Başkanlığına
TBMM Dilekçe Karma Komisyonu tarafından hazırlanan ve geçen yasama dönemi içinde görüşülemeyen
Nuri Sayın'm özel affına dair kanun tasarısını yeniliyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 28.9.1977
Ordu Milletvekili
Memduh Ekşi

Dilekçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dilekçe Karma Komisyonu
Ditekçe Kar. Kom. No. : 6245/6245

21.2,1977

MHkt Metlisi Başkanlığına
Komisyonumuz Genel Kurulunun 2.2.1977 tarihli toplantısında özel affına karar verilen Nuri Sayın'a
ait hazırlanan Kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerini saygı ile arz ederim.
Dilekçe Karma Komisyenu
Başkanı
îçel Milletvekili
Süleyman Şimşek

GEREKÇE
Özel idare Tahsildarlığından emekli Nuri Sayın köyünde tarım işleriyle meşgul iken, sabıkalı Azmi
Kızılkaya, oğlu ve birkaç kişi ile köye gelerek Nuri Sayın'ın gayrimenkulüne tecavüz etmişler, çıkan si
lahlı çatışmada Nuri Sayın'ın tüberkülozlu oğlu Azmi Kızılkaya'nın oğlunu öldürmüş ve bu suçu tahrik so
nucu işlediğini de kabul ve itiraf etmiş ve cezalandırılmıştır.
Azmi Kızükaya ve ailesine mensup bazı kişiler, oğlunun intikamını almak için Nuri Sayın'ı takibe baş
lamışlar. Fatsa'da pazara gelen Nuri Sayın'a Azmi Kızılkaya'nın kardeşi bir kamyonu siper alarak bir
el ateş etmiş ise de, tabancasının tutukluk yapması sonucu hayatı kurtulmuştur.
Bu olay üzerine bayatının tehlikede olduğunu düşünen Nuri Sayın ilgili mercilere başvurarak tabanca ruh
satı verilmesini istemiştir. Ancak kendisine Fatsa Kaymakamlığınca 16.5.1972 tarihinde tanzim edilen «Bu
lundurma Ruhsat*» verilmiştir.
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Nuri Sayın bulundurma ruhsatlı tabancası ile kasabaya gittiğinde tesadüfen yapılan aramada bir tabanca
ve 6 merminin Nuri Sayın'ın üzerinde bulunması sonucu 6136 sayılı Kanuna muhalefetten mahkemeye veril
miş ve Fatsa Asliye Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada; taibanca ve mermilerin 6136 sayılı Kanunun
menettiği nitelikte bulunduğundan, 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddesi gereğince
1 sene hapis ve 500 Mra ağır para cezası ile cezalandırılmasına, ancak sanık savunmasında vesikadan bah
setmiş ise de, taşıma değil, bulundurma ruhsatı olduğunun anlaşıldığı, sanığın hasım sahibi olması nedeniyle ta
banca taşıdığını beyan ettiği halde, bulundurma vesikasını anlamı dışında bir eylem olduğu kanaatına - varı
larak hakkında verilen 1 sene hapis ve 500 lira ağır para cezası TC Kanununun 59 ncu maddesi ile 1/6
nispetinde indirilerek 10 ay hapis ve 416 lira 60 kuruş ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve tabanca ve
mermilerin TC Kanununun 36 nci maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiştir.
Bu hüküm Yargıtay 8 nci Dairesinin 8.4.1976 gün ve 1236-2919 sayılı ilamı ile onanmıştır.
Nuri Sayın'ın hasımlarının Fatsa'da oturmaları ve içinde bulunduğu durum ve hayati tehlike dolayısıyla
tabanca taşımayı haklı kıldığından, hayatının son günlerini hapiste geçirmesi düşüncesiyle TBM Meclisine
niyabeten vazife gören Dilekçe Karma Komisyonumuz 2.2.1977 tarihli toplantısında af dileğinde bulunan
Nuri Sayın'ı özel affa mazhar görmüştür.
Başkan
îçel Milletvekili
Süleyman Şimşek

Başfcanvekili
Tabii Üye
Muzaffer Yurdakuler

Sözcü
İzmir Milletvekili
Neccar Türkcan

Kâtip
Sivas Senatörü
Âdil Altay

Kâtip
Gaziantep Milletvekili
Mehmet Bozgeyik

Hatay MiUetvekili
Sabri İnce

içel Milletvekili
Oral Mavioğlu

Muş Milletvekili
A. Hamdi Çelebi
İmzada bulunamadı
Urfa Milletvekili
Mustafa Kılıç

Sivas MüTetvekili
Ahmet Arıkan

Van Milletvekili
Kinyas Kartal

LOKDU MtLUETVEKİLt MEMDUH EKŞPNÎN TEKIİFt
Nuri SayırCın Özel Affına Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — Fatsa Asliye Ceza Maîıkemesinin 975/258 Esas, 975/270 Karar sayılı olup, Yargıtay 8 nci
Dairesinin 8.4.1976 gün ve 1236*2919 sayılı ilamıyla kesinleşen hükmü île netfceten 10 ay hapis ve 416 lira
60 kuruş ağır para cezatsina mahkûm edilmiş bulunan Ordu ilinin Fatsa kazasının Yukarı Ardıç köyü nüfu
suna kayıtlı İbrahim oğlu Ayşe'den doğma 1326 doğumlu Nuri Sayın'ın cezaîsi bütün hukuki neticeleri île 'biirlfkte affcdilmiştir.
MADDE 2. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürStiğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 7)
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Adalet Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Addet Komisyonu
Esas No. : 2/348
Karar No. : 7

27.1.1978

Mîllet Meclisi Başkanlığına
Geçen yasama döneminde TBMM Dilekçe Karma Komisyonunca hazırlanarak TBMM'ne sunulan, ansak görüşülemeyerek kadük olan; Nuri Sayın'ın özel affına ilişkin Kanun tasarısı, OrdlT Milletvekili Memduh
Ekşi tarafından yenilenerek teklif haline getirildiğinden, Komisyonumuza havale olunmuş ve Adalet Bakanlığı
temsilcisinin de hazır bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere edilmiştir.
Komisyonumuz; affı istenen şahsın özel af için
ve bu suçu işlemiş yüzlerce şahıs içinden yalnızca bir
prensiplerine aykırı düşeceği nedenleriyle anılan teklifi
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu

aranan yaşlılık, hastalık gibi şartlara sahip olmaması
kişiriin affının eşitlik ve cezaları a mutlak olması
uygun bulmayarak reddetmiştir.
rapor saygıyla sunulur.

Adalet Komisyonu Başkanı
Ankara
İsmail Hakkı Köylüoğlu

Baş&anvekild
Trabzon
/. Vecdi Aksakal

Sözcü
Kahramanmaraş
Mehmet Yusuf Özbas

Afyonkarahisar
Hasan Akkuş

Çorum
M. Kemal Biberoğlu

Erzincan
Lütfi Şahin

İçel
Ramazan Çalışkan

Kırşehir
Doğan Güneşli

Sivas
Tevfik Koraltan

Trabzon
Lütfi Göktaş

Urfa
Celâl Paydaş
İmzada bulunamadı

Uşak
M. Selâhattin Yüksel

Zonguldak
Koksal Toptan

Millet Meclisi

(S, Sayısı : 7)
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S. Sayım :
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"Toplantı : 1

Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Faik Gökçe'nin Özel Affına
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. ( 2 / 3 4 9 )

Millet Meclisi Başkanlığına
TBMM Dilekçe Karma Komisyonu tarafından hazırlanan ve geçen yasama dönemi içinde görüşülemeyen
Faik Gökçe'nin özel affına dair Kanun tasarısını yeniliyorum. (1/534)
Gereğini saygılarımla arz ederim. 29.9.1977
Samsun Milletvekili
İlyas Kılıç

Dilekçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Metlisi
Dilekçe Karma Komisyonu
Dilekçe Kar. Kom. No. : 5904/5904

21.2.1977

Millet Meclisi Başkankğına
Komisyonumuz Genel Kurulunun 2.2.1977 tarihli toplantısında özel affına karar verilen Faik Gökçe'ye
.ait hazırlanan Kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerini saygı ile arz ederim.
Dilekçe Karma Korrüsybîiu
Başkanı
îçel Milletvekili
Süleyman Şimşek

GEREKÇE
Faik Gökçe'nin 9.3.1975 gününde Alaçam merkezinde polisçe yapılan aramada tabanca taşırken yakalan
ması üzerine hakkında Samsun 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 7.11.1975 gün ve İ975/140 Esas, 1975/229
Karar sayılı hükmü ile 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddesi uyarınca bir sene
müddetle hapis ve 500 TL. ağır para cezasıyla tecziyesine suçunu açıkça itiraf etmiş olması sebebiyle TCK'
nun 59 ncu maddesi gereğince cezası 1/6 nispetinde indirilerek neticeten 10 ay müddetle hapsine ve 416,60 kr.
ağır para cezası ile tecziyesine, maznunun cezasının tecili halinde bir daha suç işlemeyeceği hususunda mahke
mece kanaat geldiğinden 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince cezasının teciline, sanıkta bulunan ta
banca ve teferruatının TCK'nun 36 ncı maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiştir.
Bu hüküm temyiz edilmeksizin 15.11.1975 tarihinde kesinleşmiştir.
Hâdisede; dilekçinin köyünden başka bir köyde oturan ve hasta olduğunu duyduğu arkadaşını ziyarete
gitmek için yanına silah aldığı, bu silahı geçeceği yol üzerinde ıssız bir ormanın bulunması ve bu ormanda
yaşayan vahşi hayvanların muhtemel hücumuna karşı can güvenliğim sağlamak maksadıyla aldığı, bunda
hüsnüniyetli olduğu, suç konusu vasıti ile bir suç işlemediği ve amacının da bulunmadığı, yirmi dört yıl bilfiil
ifa etmiş olduğu öğretmenlik mesleğinden atılarak memuriyetine son verildiği, bu yirmi dört yıllık meslek
Jıayatında başarısız bir rapor almadığı, amirlerinden hep teşekkür ve taltif gördüğü bu olaya kadar hiçbic
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adli ve idari soruşturma geçirmediği, yedi çocuk sahibi olup, başka bir gelirinin bulunmadığı, herhangi bir
sabıka kaydının olmadığı gözönüne alındığından TBM Meclisi adına vazife gören Dilekçe Karma Komisyo
numuz 10.2.1977 tarihli toplantısında af dileğinde bulunan Faik Gökçe'yi yukarıda belirtilen hal ve sebeplerle
özel affa mazhar görmüştür.
Başkan
içel Milletvekili
Süleyman Şimşek

Sözcü
izmir Milletvekili
Neccar Türkcan

Kâtip
Sivas Senatörü
Âdil Al tay

Kâtip
Gaziantep Milletvekili'
Mehmet Bozgeyik

Giresun Senatörü
Ali Cüceoğlu

Hatay Milletvekili
Sabri İnce

istanbul Milletvekili
Abdurrahman Köksaloğlu

Sivas Milletvekili
Ahmet Arıkan

Adalet Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/349
Karar No. : 8

27 . 1 t 1978

Millet Meclisi Başkanlığına
Geçen yasama döneminde TBMM Dilekçe Karma Komisyonunca hazırlanarak TBMM'ne sunulan, an
cak görüşülemeyerek kadük olan, Faik Gökçe'nin özel affına ilişkin kanun tasarısı, Samsun Milletvekili Ilyas
Kılıç tarafından yenilenerek teklif haline getirildiğinden, Komisyonumuza havale olunmuş ve Adalet Bakan
lığı temsilcisinin de hazır bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere edilmiştir.
Komisyonumuz; affı istenen şahsın cezasının zaten mahkûmiyet hükmü veren mahkemece ertelenmiş ol
duğu, affedilmekle sadece memuriyete avdet etmesinin sağlanacağı görüşünden hareket ederek, teklifi kabul
etmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur.
Adalöt Komisyonu Başkanı
Ankara
İsmail Hakkı Köylüoğlu

Başfkanivekili
Trabzon
/. Vecdi Aksakal

Sözcü
Kahramanmaraş
Mehmet Yusuf Özbaş

Afyonkarahisar
Hasan Akkaş

Çorum
M. Kemal Biberoğlu

Erzincan
Lütfi Şahin

içel
Ramazan Çalışkan

Kırşehir
Doğan Güneşli

Sivas
Tevfik Koraltan

Trabzon
Lütfi Göktaş

Urfa
Celâl Paydaş
(imzada bulunamadı)

Uşak
M. Selâhattin Yüksel

Zonguldak
Koksal Toptan
Millet Meclisi

(S. Sayısı : 8)
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ İLYAS KILIÇ'IN
TEKLİFİ

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

Faik Gökçe'nin Özel Affına Dair Kanun Teklifi

Faik Gökçenin Özel Affına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1. — 6136 sayıh Kanuna muhalefet et
mek suçundan Samsun 2 nci Ağır Ceza Mahkemesi
nin 7 . 11 . 1975 gün Ve Esas 1975/140, Karar
1975/229 sayılı olup temyiz edilmeyerek 15.11.1975
tarihinde kesinleşen hükmü ile 10 ay hapis, 416,60
lira ağır para cezasına hükümlü Hamit oğlu 1930'da
Nahide'den olma Alaçam kazası Soğukçam köyü nü
fusuna kayıtlı Faik Çökçe'nin cezaları, bütün hukuki
neticeleri ile birlikte affedilmiştir.

MADDE 1.; — Teklifin 1 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.
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S. Sayısı :
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Toplantı : 1

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Hasanoğlu, 1927 Do
ğumlu, Hüseyin Bayrak'ın Özel Affı Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu. ( 2 / 3 3 1 )

Millet Meclisi Başkanlığına
12 . 8 . 1977
Millet Meclisinin 4 ncü Döneminde hükümsüz kalan 2/781 sıra sayılı teklifini yeniliyorum.
Gereğini saygılarımla rica ederim.
Sivas Milletvekili
Azimet Köylüoğlu

Millet Meclisi Başkanlığına
Hasan oğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın Özel affı hakkında hazırlamış olduğumuz kanun teklifi,
gerekçesi ile birlikte eklice sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz.
Sivas Milletvekili
Ekrem Kangal

Sivas Milletvekili
Vahit Bozatîı

GEREKÇE
Hasan oğlu 1927 doğumlu Sivas ili merkez Bedirli ilçesi Damlacık köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin Bay
rak, dikkatsizlik ye tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan Gürün Ağır Ceza Mahkemesince
neticeten 3 yıl hapis ve 750 lira ağır para cezasına çarptırılmıştır.
1973 yılında sulama inşaatı ihalesini alan Hüseyin Bayrak, çalışmaya 1973 yılında başladığını, işyerinin
malzeme noksanlıklarını tamamlamak ve iş durumuna bakmak için inşaat mahalline uğradığı, ateşleme sı
rasında tehlike yaratacak yerlerin temizlenmediğini, halbuki buraya bir ateşçi bıraktığını, kusurun kendisinde
olmadığını beyan etmiş, mahkeme sanığın takdiren ve teşdiden cezalandırılmasını öngörmüş ve bu nedenlerle
TCK'nun 59 ve 647 sayılı Kanun maddesinin uygulanmasına ve bu yöndeki isteklerin reddine dair daha önce
verilen 19 . 2 . 1975 tarih ve 1975/3 sayılı mahkumiyet Kararı Yargıtay 8 nci Ceza Dairesinin 3 . 7 . 1975
tarih ve 1975/3154-4863 sayılı Kararı ile «oluşa ve hükme dayanak yapılan bilirkişi mütalaalarında tespit olu
nan sanığın kusur ve derecesine nazaran taksirli suçlarda bahis konusu edilemeyecek olayla ve olayın niteliği
ile bağlantılı bulunmayan yazılı nedenlerle teşdiden cjza tayin edilmesi» gerekçesiyle hüküm bozularak geri
çevrilmiş, ancak, mahkeme eski kararında direnmiş bu1unmaktadır.
Bilirkişi raporuna göre aynı derecede suçlu görülen Toprak Su mühendisi memur olduğu için, Vilâyet İda
re Heyetince men'i muhakeme kararı ile tamamen cezasız kalmıştır.
Hüseyin Bayrak hakkında ise teşdiden ceza tertip edilerek eşitlik duygu ve prensiplerine aykırı bir duru
ma sebep olunmuştur.
Bu anlayış ve düşünce içinde affı istenenin cezanın neticelerinden kurtarmak için bir atıfet olmak üzere
işbu kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır.

-

2_

SIVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ
Hasan Oğlu, 1927 Doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın Özel Affı Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — Gürün Ağır Ceza Mahkemesinin 1 . 10 , 1975 tarih, 1975/23 Esas, 1975/25 Karar sayılı
karan ile kesinleşen, TCK'nun 455/2 nci maddesi gereğince takdiren ve teşdiden üç yıl hapis 750 lira ağır para
cezasına mahkûm olan, Hasan oğlu, Gülseren'den 1927 yılında olma, Sivas ili merkez Bedirli ilçesi Damla
cık köyü nüfusuna kayıtlı müteahhit Hüseyin Bayrak'ın işbu cezası bütün hukuki neticeleriyle birlikte affedilmiştir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.

Adalet Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 21331
Karar No. : 6

27 . 1 . 1978

Millet Meclisi Başkanlığına
Geçen yasama döneminde Sivas Milletvekilleri Ekrem Kangal ve Vahit Bozatlı tarafından hazırlanarak
TBMM'ne sunulan, ancak görüşülemeyerek kadük olan Hasan oğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın özel
affı hakkında kanun teklifi, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu tarafından yenilendiğinden, Komisyonu
muza havale olunmuş ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müza
kere edilmiştir.
Komisyonumuz; affı istenen şahsın özel af için aranan yaşlılık, hastalık gibi şartlara sahip olmaması ve
bu suçu işlemiş yüzlerce şahıs içinden yalnızca bir kişinin affının eşitlik ve cezaların mutlak olması prensip
lerine aykırı düşeceği nedenleriyle anılan teklifi uygun bulmayarak reddetmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Ankara
İsmail Hakkı Köylüoğlu

Baışkanvetkili
Trabzon
/. Vecdi Aksakal

Sözcü
Kahramanmaraş
Mehmet Yusuf Özbaş

Afyonkarahisar
Hasan Akkuş

Çorum
M. Kemal Biberoğlu

Erzincan
Lütfi Şahin
(İmzada bulunamadı)

îçel
Ramazan Çalışkan

Kırşehir
Doğan Güneşli

Sivas
Tevfik Koraltan

Trabzon
Lütfi Göktaş

Urfa
Celâl Paydaş
(İmzada bulunamadı)

Uşak
M. Selâhattin Yüksel

Zonguldak
Koksal Toptan
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