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in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınması hakkındaki önergesi. (2/445, 4/172) 218 

C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleri 218 

1. — İstaribul Milletvekili Reşit Ülker ve 
10 arkadaşının, Çimento 'karaborsasının ne
denlerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci Milelt Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/109) 218: 

22ü 
2. — İstanbul 'Milletvekili Mehmet Emin 

Sungur ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehir
leşme Konut ve Kira sorunlarının çözümlen
mesi için gerekli tedbirleri saptamak amacı yle, 
Anayasanşn 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/110) 220: 

222 
3. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çile

siz ve 9 arkadaşının, ormanların korunmasını 
ve orman içi köylülerin ekonomik ve sosyal 
kalkınmalarını sağlamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/111) 22:223 

V. — Görüşülen işler 223 
1. — 22 .11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Der

nekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fık
rasına bir hüküm eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısı ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) 223 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
3 arkadaşının, en az geçim indiriminin yüksel
tilmesine ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/335) (S. Sayısı : 273) 223:227 

Sayta 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski 

üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 
sayılı Kanun ve Cumhurbaşlkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (.1/158) (S. Sayı
sı : 293) 227:231 

4. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 
319) 231:242,261:264 

VI. — Sorular ve cevaplar 242 

242 A) Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi 

Çelebi'nin, Muş YSE Teşkilâtına verilen kad
rolara ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz'in yazılı cevabı. (7/1172) 242:245 

2. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezman'ın, Bingöl'de tabiî afetlerden zarar gö
ren köylülerin mesken ihtiyaçlarına ilişkin 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok' 
un yazılı cevabı. (7/1176) . 245:250 

3. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
'bazı kamu iktisadî teşebbüslerinin ithal işlem
lerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. 
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I. — GEÇEN ' 

Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, Gaziantep'te 
vuku bulan ve Devlet görevlisi jandarma ve polisin 
şehir edilmesine sebebolan olaylar hakkındaki gün
dem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Gıyasettin Ka
raca cevap verdi. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Saibri Dörtkol, 
Cumhurbaşkanının basına intikal eden bazı beyan
ları, 

Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz, Hükümetin 
tarım ürünlerine uyguladığı taban fiyatlar ve findik 
taban fiyatının ilân edilmesi konularında gündem 
dışı birer konuşma yaptılar. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının, Türkiye'de örgütlenmiş bulunan yasa dışı ku
ruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle (10/1C* 

Balıkesir Milletvekili Sadullah Usum i ve 9 arka
daşının, Bor tuzları konusunda ülke ekonomisine ya
rarlı olacak tedbirlerin saptanması amacıyle. (10/108), 

İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 arkada
şının Parlamento ve parlamenterlerin 'kamuoyundaki 
saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak amacıyle 
(10/107) birer Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri okundu; gündemdeki yerlerini alacakları 
ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

Teklifler 
1. — Bursa Milletvekili Halil Karaatlı ve 6 ar

kadaşının, 1873 sayılı 4 Üniversite Kurulması Hak
kında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/634) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet Özmum-
cu ve 15 arkadaşının, Köylüler Sosyal Sigortalar Ku
rumu kanun teklifi. (2/635) (Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarım ve imarı 

hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senatosu : 
1/416) (M. Meclisi S. Sayısı : 97'ye 1 nci ek; C. Se-

TANAK ÖZETİ 

Artvin Milletvekili Ekrem vŞadi Erdem ile Muş 
Milletvekili Tekin İleri Dikmen'm, Vilâyet Umumî 
İdaresi Kanununun 116 ve 140 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ilişkin yasa önerilerinin (2/534) doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergeleri 
reddolundu. 

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında, kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, 
(1/39, 1/103) (S. Sayısı : 181) maddelerine geçilme
sinin yapılan açık oylaması sonucunda Genel Kurul
da çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

15 Haziran 1976 Salı günü saat 15.OO'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.47'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Ağrı 

Rasim Hancıoğlu Cemil Erhan 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

natosu S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 11.6. 1976) 
(GÜNDEME) . 

4. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumihuriyet Senatosunca yapılan de
ğişikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 210'a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 564) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1976) (GÜN
DEME) 

5. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan ve 
5 arkadaşının sağlık personelinin tam süre çalışma 
taslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Milletve
kili Kemal Tabak'm aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporia-

II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 6 . 1976 Cuma 

— 209 — 
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rı. (2/494, 2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : ; 

1 1 . 6 . 1976) (GÜNDEME) j 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, bir ki- ! 
sun personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 5434 ! 
sayılı Kanunun 32 noi maddesinin değiştirilmesi ve j 
bir fıkra öklemmesi hakkında kanun teklifi ve jçtü i 
züğiin 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
11.6.1976) (GÜNDEME) [ 

14 . 6 . 1976 

Yazdı Sorular 
1. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla -

Milas ilçesi Ören köyünün yerleşim durumuna iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1255) 

2. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köyce
ğiz Ortaca kasabasının taşıma kanal inşaatının duru
muna ilişikin Köy İşleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1256) 

3. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğre
tim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1257) 

4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bodrum 
- İstanköy Limanları arasında sefer yapan •teknelerin 
yolcu taşıma durumlarına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1258) 

5. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla -
Hisar mevkiindeki yerleşim yerlerinin durumuna iliş
kin İmar ve İskân Bakanından yazdı soru önergesi. 
(7/1259) 

6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köyce
ğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önerge 
si. (7/1260) 

7. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bodrum 
Limanı rıhtımının yetersizliğine ilişkin Bayındırlık 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1261) 

8. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/1262) 

— 210 
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7. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 noi maddesinin birin:i 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11.6.1976) (GÜNDEME) 

Pazartesi 

9. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay - Kur 
için hangi firmalardan kaç adet televizyon alındığına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1263) 

10. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosrnanoğ-
îu'nun, Rize Valisi ve Kalkandere Cumhuriyet Sav
cısına ilişkin İçişleri ve Adalet balkanlarından yazılı 
soru önergesi. (7/1264) 

11. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akı-
trlmasının mahsurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1265) 

Meclis A raştırmalan 
12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 ar 

kadaşının, Çimento karaborsasının nedenlerini ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün , 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

13. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 12 arkadaşının gecekondu, şehirleşme konut ve 
'kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

14. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunmasını ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 
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15 . -6 . 1976 Sah 

Tasan 
1. — 1617 sayılı Toprak ve Tanm Reformu On-

tedbirler Kanunu ile 1757 sayılı Toprak ve Tanm 
Reformu Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerine fıkralar eklenmesi ve 19i 8 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nım tasarısı. (1/456) (İçişleri, Bayındırlık. imar, 
Ulaştırma ve Turizm, Tarım, Orman ve Köy işleri 
ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Konya Milletvekili Necmettin Erba.kan ve 

7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve kredilerden 
faiz alınmaması hakkında kanun teklifi. (2/636) (Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları
na) 

3. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dört kol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi. (2/637) (Anayasa, Millî Savunma, 
içişleri ve Plan komisyonlarına) 

4. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan ve 9 
arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul eşi 
ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 'bağ
lanması hakkında kanun teklifi. (2/638) (Plan Ko
misyonuna) 

5. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve 
1İ arkadaşının, Emniyet Sandığı kuruluş kanunu tek
lifi. (2/639) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ye Plan 
komisyonlarına) 

Raporlar 
6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar

kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsa

mettin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletve
kili İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şim
şek ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyo
nu raporu. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sa
yısı : 204'e 1 nci ek) •(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 
(GÜNDEME) 

7. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ûe Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'mn, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanîfnm, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14.6.1-976) 
(GÜNDEME) 

8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun teklifine dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/44, 2/99, 2/247, 
2/348; C. Senatosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 
223'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 6 . 1976) (GÜNDEME) 

9. — Tekel Kurumu kuruluş Kanunu ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 
368} (Dağıtma tarihi : 15.6.1976) (GÜNDEME) 

— 211 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : HaBI Karaatli (Buısa), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — MİM Meclisinin İli ndi Birieşiıni ni açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin, «burada» 
demek suretiyle yoklatmaya katılmalarını rica ediyo
rum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN El 

A) GÜNDEM DIŞI 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, Ga
ziantep'te vukubulan olaylar \hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — İçişleri Balkanı Sayın Oğuzhan Asil-
türk, Gaziantep olayları ile ilgili olarak gündem 
dışı söz istediniz. 

Buyurun Sayın Balkan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Muhterem Başkan, değeri arkadaşlarını; 

Gaziantep olayları ile ilgili olarak gündem dışı 
bir konuşma yapan muhterem Demokratik Parti 
milletVeMlerinden Sayın Ölçmen arkadaşımıza ve 
Yüce Kurula bilgi arz etmek üzere söz almış bulu-
nuyorulm. 

i8 Haziran 1976 Sallı günü Gaziantep'te vukua ge
len olaylar hakkında Yüce Kurulu aiydınlaitenak arzu
suyla huzurlarınıza çıktım» Hemen bdirtmek işite
nim ki, Yüce Heyetinize daiha önce bilgi arz ede
meyişimin sdbdbi, hâdiseyi bir kere de mahallinde 
görüp (incelemek ve önlem arz eden bu konuda suna
cağım bilgileri görgüye müstenit hale getirmek ar
zumdan ileri gelmiştik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 8 Hazi
ran 1976 Salı günü Gazİanlteplte öğleden sonra başr 
'layan ve ertesi gün, yani 9 Haziran 1976 Çarşamba 
günü icraî safihası s(on bulan bir zabıta operasyonu 
yapılmıştır. Olay ve gelişmeler şu şekilde bir seyir 
takip etmiştir: 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın mileltyekilieri, yaptığımız 

yoklama sonucunda, salonda, görüşmeler için ge
rekli çoğunluğumuzun olduğunu saptadık. 

8 Haziran 1976 Salı günü Gaızİanitep'İn Nuri Pa
zarbaşı mahallesi Baleoğlu sokağında bulunan bir 
'evde siâh bulunduğu ve bu evin, niyet ve mak
satları cümlenin malumu olan bir kısım komünist 
anarşistler taraifından gizli örgütün üsisü halime geti
rildiğinin öğrenilmesi üzerinle, bîr silahlı mukave
metin de vukuibulacağı hesaplanılarak, emniyet 
mensuplarımdan kurulu bir görev grupu bu. mahalle 
sevk olunmuştur. Mezkûr maihalle gelen zaibıta kuv
vetleri, bilinen evin etrafında uygun noktalara yer
leşmek suretiyle, hedefi çemlbere alarak, gerekli 
tedbirlere başvurmuşlar ve tefrik edilen timlerde üs
tü açık olan avluya kapısından girmişleridir. 

İşaret ettiğimiz adresteki örgüt üssü olarak kul 
lainılmakta olan ev, sokak cephesi itibariyle üç ayrı 
'bölümden meydana gelmıekte ve her üniilte bağımsız 
olarak kullanılmaya elverişli olduğu kadar, aynı za
manda zemin seviyesinin atanda mahzen tabir e/di
len kaltl'arı da mevcuttur ve biribirleriyle de irtibatlı
dır; yani, dışarıdan tek kat giibi görünen binalar, 
avluya girilince, gerçekte çiifit kat olduğu anlaşıl-
mıştır. 

Timler, usulüne uygun şekilde avluya giriş yap
mışlar ve ev sahibinin oğlu Tevfülk Söylemezli tesir
siz hale getirdikten sonra evleri aramaya başlamış
lardır. 

İki odadan ibaret olan ve birbirine geçilen bu 
mahzenlerden birinde bazı broşür ve el kiltaplarıyle, 
zincir ve coplar olduğu tespit edilmiş; arama, diğer 

— 212 — 



M. Meclisi B : 111 15 . 6 . 1976 O : 1 

bölümlere doğru gen^rilirken, güvenlik kuvvetleri, 
düğer bölümlerden tevcih edilen bomlbalı ve silâhlı 
bir taarruza hedef olmuşlar ve bu taarruz sırasında, 
arama timinde görevli polisler yara almışlardır. 

Silâhlı mukavemet ve tecavüzün başlamasını mü-
taakıp, başta Vali olmak üzere, Emniyet Müdürü 
ve İl Cumlhuriiyet Savcısı olay mahalline gelmişler 
ve megafon kullanılmak suretiyle ve defa'aitle, gerekli' 
mühletler de verilmek şartıyle, teslim olmaları çağrı-
sınida bulunmuşlar; ayrıca, ev sahibinin ve kızının da 
bu konuda yaridımı istenmiş ve «teslim öl» çağrısı, 
onlar aracılığı ile de yenileramişse de, her defasında 
verilen cevaplarda, «Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu 
mensubu olduklarını, teslim olmayacaklarını; Malat
ya ve Kıızıldene olaylarımın intikamını alacaklarını; 
ev salhilbi ile kızının hemen uzaklaşmalarını, esas 
maksat ve hedeflerinin polis okluğu nu söylemişlerdir. 

Bu direnme üzerine harekâta devam olunmuş 
ve komünist anarşistlerin gizlendikleri kesimlere göz 
yaşartıcı gaz bombaları atılmışa da, binaların izaih 
olunan özelikleri ve saklanma yerlerinin pek mah
fuz olması sebebiyle, istenen sıonuç hasıl olmamış
tır. 

Olay mahalline sevk edilen kuvvetlerle kritik nok
talar tutulmuş ve dış çemberler daraltılmak surötiiyle 
evlere yaklaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu arada, komünist anarşistler tarafından açılan 
ateş sonunda, polis memuru Ömer Kaban ağır yara 
almış, polis memuru Tahsin Kazan şehit olmuş, 
komiser Zekeriya Yelken yaralanmıştır. 

Saat 16.00 sularında çatışmanın aldığı bu şekli! 
üzerinle, hem çevredeki sakinlerin can emniyetlini, 
hem komünist anarşistlerin sahip olduğu üsltün vasıf
lı otıomatlik silâhlar ve asıl mülhimi de, gizi örgütün 
karargâhı olarak kullanılan binanın yapı ve iç teçıhi-
zatlamma sebebiyle anarşistlere sağladığı avantaj 
dikkate alınarak, daha fazla zayiata sebep vermemek 
İçin, yapılan durum değerlendirmeleri sonucu, Va
lilikçe askerî birliklerden yardım talebi kararlaştırıl-
mıştır. 

Saat 17.00 sularında, seyyar jandarma ve İl Jan
darma Alay Komutanlığından gelen kuvvetlerle, baş
ka komplükasyonlara mahal bıralkmalmalk için, ada 
tam olarak sarılmış, yollar kesilmiş ve daha sonra 
olay yeriine 5 nci'Zırhlı Tugay Birlikleri de getiril-
ırritşjCir. 

Harekâtın bu devreisünde görev alan askerî bir
liklerin rütbeli personeli tarafından yapılan mütead
dit, «Teslim ol» çağrıları da sıonuç vermemlişitir. 

Bu arada içeriden dumanlar yükselmeye başla
mış ise de, bir yangın başlangıcı tespit edildiğinden, 
önceden olay yerine getirilen itfaiyece bu yangın 
önlenmiştir. Bu sırada bazı önemli belgelerin ya
kıldığı da anlaşılmıştır. 

Anarşistlerin kaçmalarını önlemek ve teslim ol
maya zorlamalk için, mahzen ağızlarının duvarları
nın yıkılarak kapatıllması düşünülmüş; fakat bu amaç
la kullanılmak istenen tahrip kalıplarının, binada bi-
lâhara bulunduğu öğrenilen sakat ve Miyar bir ka
dının hayatı tehlikeye gireceğinden vazgeçilerek, bu 
yıkımın tanıklar vasutalıyle yapılması kararlaştırıl-
mışıtır. 

Harekâtı sevk ve idare edenlerle yapılan isıtişare 
sonucu, saat 21.00 sularında yılkım işine başlantmış-
ıtır. Saat 22.00. sularınida bitişik ev duvarlarında ha
sıl olan açıklıktan istüfade ile, ana yol üzerindeki 
ıdiğer bir eve geçen ve duvardan yola altlayarak kaç
ma teşebbüsünde bulunan bir komünist anarşist, 
karşılaştığı jandarma çavuşu Mehmet Yaylacıyı 
elindeki otomatik tüfekle şehit etmiş ve orada 
bulunan diğer görevlilerle giriştiği müsademe so
nucunda ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, 9 Ha
ziran 1976 Çarşamba saibalhı şafakla yeniden bir ke
şif yapılmış, gizlenme yerine karşı tespit atışları 
tekrarlanmış ve mukabalede bulunulmamıştır, Bu
nun üzerine, yine çelik yelekli personel, saat 06.00 
sularınida yıkılan duvar enkazı ile kapanmış bulu
nan alana girmiştir.- Böylece, bölgenin taranmasına 
başlanmış; ancak, üslt odalardan birine üsltü killimle 
örtülü bir mahzen ağzından açılan otomatik silâh atı
şı ile, binada bulunduğu daha önce tespit edilen 
ve kurtarılmaya çalışılan bu sakat ve ihtiyar kadın 
IbÜnadan çıkarılırken, bu ateş İle jandarma eri Ömer 
Çevik de şeihlit ddlmiştür. 

Saat 08,30 sularında, saklandığı mahzenden çı
kan anarşist İlhan Emre,, blir gedikten sıyrılmak 
listerken, yine tutuştuğu müsademede blir ellinde sten 
makineli tabanca ve bir elinde Mapp talbanca île ölü 
olarak ele geçiriilm'işltlirj 

Harekâtın son bulması üzerine yapılan inceleme 
ve aramada, bu evlere girişte genellikle mahzen ta-
ıbir olunan yerlerin örgütün rahatça çalışmasına el
verişli, mazgalları olan ve yukarı odalarla tavan
larından irtibatlı, biıibirlerine geçişli, koruıgan nite
liğinde bir gizli örgüt karargâhı olduğu tespit edil-
ımiiş; içeride ölü olarak ele geçirilen anarşistlerin elin
de bulunan otomatik silahlardan başka, Rus yapısı 
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ve Çin yaplk, itki serti atışlı ÖtornaJîJİk silâh, şiş takılı 
vazliyel© bir adet av tüfeği", şarjörler, fiş'elk doldur
ma niakİnösi, İdi âldıet ©1 bömibası, taibanea ve oto-
hi'âıtiifc silâin şarjörleri, tamlbûra ş'eklindeki şarjör
ler, dinamit lokumları ve merdanesi, cephane, piiMi 
radyo, daktilo mikanösi, böl miiktarda sol yayın ve 
broşürler butonrnüş, ayrıca Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi ders kitaplarına da râistİanımışıtır. 

'Burada dikkati çelken husus, 9 Haziran 1976 gü
nü Gaziantep Orta - Doğu Telknlilk Üniversitesi kam
pusunun bir günlük boykot yapmış olmasıdır, bu hâ
diseyi protesto amacıyle, Mahallen yapılan inceleme 
sonucu, buranın, Türk Halk Kurtuluş Ordusu adlı 
illegal örgütün merkezi olduğu ve evin yapı özelliği 
ve barınmaya çok elverişli mahzenlerden adalara ve 
iç içe iıitlübatlanıdırılmış bulunması sebebiyle, silah 
depo ve dağııtım yeri olaraik da kullanılaJblileceğinıin 
tespit edildiğidir. 

Salym Başkan, değerli arkadaşlarını, harekâtın 
devalmı süresince halikın güvenlik kevveltlerfafize yar-
dıimcı olduğunu ve kendilerine yiyecek ve su taşumak 
suretiyle yalkm ilgi gösterdiğini burada şükranla kay-
detsm'ek istiyorum. 

Bu harekât sırasında zalbıta kuvvetlerimiz biri 
polis, ik'M jandarma olmak üzere üç şehit vermiştir, 
6 polis ve 1 er olmak üzere 7 yaralımız vardır. Po-
flİrsIMmizİhiiMsi-m^ ağır yaralıdır. 

Burada hemen şuna da işarât etek istiyorum: Ope
rasyonun devamı süresince, komünist anarşist grup 
karşısında Devlet güvenük kuvvetlerimiziin uğradığı 
(kaybın fazla olmasının seıbdbİ, olayın tam açıklıkla 
meydana çıkarıl'atbüimes'inli temin bâikımınldan kenıdite-
ılinin behemalhal canlı olarak öle geçirilmeleri isteği
me matuf olduğu ve bir vazife şuuru içerisinde hare
ket edildiğidir. 

Hâdiseye Devlet Güvenlik Mahkemesi savcıîarm-. 
ca el konulmuş, 22 kişi ayrıca gözaltına alınmış olup; 
'bunlardan 10 İdenin, yapılan sorguları neticesinde 
tmfgün iseribest bırakıldığı anlaşılmıştır. 

Olay mahallîne uzak bir yerde ölü olarak bu
lunan işçinin, bu hâdise ile ilgisi olmadığı anlaşıl
mış ve bu konudaki evrak, Adana Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığınca tefrik olunarak, 
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına intikal eMriilimiş-
tir. 

Ölü olarak ele geçirilen komünist anarşistlerden 
teinin Dörtyol Devrimdi Kültür Derneği kurucula
rından, Maraş 1951 doğumlu, A l Özpolat adında 
ıbir işçi, diğerinin ise Hüseyin takma adını kullanan 

ve 31.3.4975 günü Ankara Eitlik Aşağı Eğlence Yu
nus Emre Caddesi 16/C sayılı yerde bulunan Tekel 
Satış Deposunu soyan, silâhlı anarşistlerden, Afyon 
1953 doğumlu ve Ankara Hukuk Fakültesi 2 ncî sınıf 
öğrencisi ve bu suçundan dolayı arananlardan ilhan 
Fevzi Emre olduğu .tespit edilmiştir. 

Canlı olarak «ele geçirilen anarşisitlefdien birinin, 
Gaziantep Orta - Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci
si ve aynı fakültenin Kültür Derneği kurucularından 
eski blir Dev - Genç sempatizanı, Nizip 1953 do
ğumlu Yemliha Söylemez, diğerinin Yemliha Söy"-
lemez'in kardeşi Tevfilk Söylemez -ki, lise talebe-
slildir - bir diğerinin Gaziantep Devrimci Kültür Der
neği üyelerinden Nizip 1953 doğumlu Celâl Alagöz 
adında bir işçi Olduğu anlaşılmıştır. 

Sahile hüviyet ve isim kullandığı anlaşılan gözaltın
daki diğer anarşisıfclerin halen hakiki hüviyetlerinin 
tespitine çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını, şurası kesin
likle bilinımdidir M, DeVlettoMn güvenliğine, hür 
demıofcraltik parlamenter nizama müteveccih tehdit 
teşebbüsleri, tereddütsüz, kırilacak; Devlet 'güvenliği
ni tehlikeye maruz bıraka/bilecek Ser davranış, kanun
ların Zalbıftaya verdiği salâhiyet sınırları içerisinde 
mutlaka bertaraf edilecektir. Nereden gelirse gel
işin, «şiddete, kaba kuvvete ve silâhlı teşebbüslere 
ibültün mevcudiyetimizle karşıyız Ve Devlet, bu güibi 
zavallı çılgın teşebbüsleri elbetite ki, yok edecek 
güçtedir. 

Şehitlerimize Cenahı Allanman rahmet, yarahla-
rnmıza âcil şifalar diler, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nın, 
Erzincan İli ve Doğu Anadolu karayolları { porunu 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Sayın Hasan 
Çeit'inikaya, Erzincan ili ve Doğu Anadolu karayol
ları sorunu ile İlgili olaraik gündem dışı söz istemiş
lerdir; buyurun efendim. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın Baş
kan, s ay m milletvekilleri; 

Ülkemizin ve ilimizin önemi soranlarından biri 
de, kaıayollarıdır. 

Kurulduğundan bu yana, ülkenin kalkınma
sında büyük hizmet ifa öden Türkiye Cumhuriyeti 
Karayolları teşkilâtımız, son yıllarda plan hedefle-
ninlin gerisinde kalmaya mahkûm ddilmişltir. Her 
yıl binlerce kilometre yol yapan ve asfalt çalışmala-
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rını hızlandırması gereken bu kuruluş* son iki -yıl
da çalışmaları ile duraklama dönemine girmiş de-
niilelbilür. Özelikle Doğu - Anadolu'daki yolların ba
kımının yapılamadığı bir gerçekltür. 

Anakar'dan ifiibaren Doğu - Anadolu'ya giden 2 
No. lu Devlet yolu, aynı zamanda, 23 No. lu enter
nasyonal bir yoldur. Bu 'yolun Ankara - Yozgait -
Sivas - Erzincan - Erzurum - Ağrı ve İfan hudu
duna kadar olan kesimi harita üzerinde asfalt ola
rak göizüiküyor. Bir defa bu yolda seyahat ederse
niz, asfaltın ne demek olduğunu görebilirsiniz. Bu 
yola asfalt denemeyeceği gibi, bakımlı stabilize bir 
yol bundan daiha iyidir. 

Bugün bir otobüs 1 'milyon. liraya rnaloluıyor. Se
yir halimde yüzlerce otolbüs bu bozuk yollarda büyük 
tehlikelerle karşı karşıyadır/ Hele TIR kamyonla
rının bü yolanda yaptığı tahribat onarılmaz hal© 
gelmiştin Bozulmuş olan bu yol onarılmadığı için, 
her zaırnan can kaybına sdbdbftyet veriyor, hem de 
şenlirler arası otobüs "işletoecillği yapan nakliyeci 
yurttaşların millî siervetteri heder olmaktadır. Va
tandaşın can güvenliği töhiiüke ile karşı karşıyadır. 
Trafik kazaları artanş. bulunu/yor, 

Bu konuda iigilıileriin, önemli olan bu sorun üze
rinde durmalarını ve hiç değilse onarınüa geçmelerini 
üstinhaim ediyorum. 

Sayın mileltvekillerd, ilgili Sayın Balkandan cevap
landırmasını istediğim bir konu da şudur: 

1974 yılında yapımına başlanan Erzincan - Ke
mah - iliç - Kemaliye - Malatya 65 No. lu Devlet 
yolu yapımına ağırlık verilecek midir? Bu yol ne 
zaman bitecektir? 1975 yılı uygulama programında 
3 milyon lira ödeneği olduğu halde, başlanaimayan 
Kemaliye - iliç yoluna ne zaman başlanacaktır? Bu 
konudaki ödenek niçin sarf edilmemiştir? 

Keza, Ke'ban gölü nedenliyle ulaşuma kapanan 
Kemaliye - Başpmar bucak köyleri için Enerji ve 
Tatoiî Kaynaklar Bakanlığı ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü arasımda mekik dokuyan yazışmalar ve 
protokol sıonuçİanması ne safhadadır? 

18 köyümüz bu köprüden dolayı askıda kalmış
tır. İlimizin turistik bölgesi olan Erzincan - Çağ
layan - Girlevlik yolu ne zaman standart 'haile gettiri-
lecektir? 

Kış nedenliyle ağır tahribata maruz kalmıiş Dev
let •yollarımızın onarımı ve balkımı âdil duruma gel-
'mişjtir. Bilhassa Doğu'dakİ, asfalt gözüken yolar, 
staJbiMze yolları aratacak durulma gefoiiştiir. Bu ko
nuda ilgilileri uyarır, hepinize saygılar sunaran. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çeitinkaya., 
3. — Tunceli Milletvekili Nihat Saltık'w,- oto

büslerde ve genel yollarda yapılan aramalar hakkın
da gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Oğuz
'um Asiltürk'ün cevabı. 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sayın Nihat 
Saltık, otobüslerde ve genel yollarda yapılan ara
malarla ilgili olarak gündem dışı söz istemişsiniz, 
buyurun. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan ve 
değerli parlamenterler arkadaşlarım; 

Huzurlarınıza, milletin kürsüsüne '-çıktığımın ne
deni, İnsan Hak ve Hürrriyetleri Evrensel Beyanna
mesine imza atan bir devletin ferdi veyahut da bir 
üyesi oîrak çıkmış bulunuyorum ve bugün huzurla-
nmzda memleketimizde idare tarzım yürüten Hü
kümeti, gerek İnsan Hak ve Hürriyetleri Evrensel 
Beyanarnesine ve gerekse Türk kamuoyundaki imza 
atılan ve idareyi kabul eden Hükümeti şikâyet etmek 
suretiyle çıkıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Tunceli'li olmak acaba 
Türkiye'de yanlı] bir isim midir? Tunceli'li olmak, 
bu memlekette acaba haysiyetsiz, şerefsiz veyahut da 
haysiyeti olmayan bir yer midir, sizlere soruyorum 
muhterem arkadaşlarım? Evet, muhterem arkadaşla
rım, Gaziantep olayları olur Tunceli'li otobüste ara
nır; Kızıldere olayları olur Tunceli'ler otobüslerde 
aranır; Zonguldak olayları olur Tunceli'ler otobüste 
aranıf. Bunun nedenini sayın Hükümetten soruyo
rum. 

«Hükümet» dediğim zaman muhterem arkadaş
lar; Sayın Süleyman Demire! aklıma gelir; Süleyman 
Demirel'e soruyorum: Sayın Süleyman Demirel, eğer 
Tunceli'ler sana oy vermemişse, geçmişteki meclisler
den sana misaller veririm; geçmişteki meclislerden 
misalleri şu şekilde arz etmek isterim: Tünedi, bu mem
leketin bekçisidir. Tunceli'li vatandaş bu memleketi bek
leyen vatandaştır. Evet muhterem arkadaşlarım, geç
mişi hatırlıyorum: Düşman llaç'a geliyor, Erzincana 

geliyor, o şekilde geliyor ki, önü tutulmuyor, Yüce Ata
türk telgraf çekiyor; Dersim Mebusu Diyab Ağa'ya 
telgraf çekiyor ve diyor ki: «Neredeyse düşman Ihç'a 
gelecek. Ne duruyorsun? Milis kuvvetleri yap ve düş
manın önüne geç». Deli Halit Paşa, Dersim Mebusu 
Diyab Ağa'ya gider ve der ki: «Yüce Atatürk tel 
çekti ve diyor ki, milis kuvvetleri yapacaksın ve düş
manın önüne geçeceksin». Diyab Ağa, «Atatürk'ün 
ve, Türk milletinin emrinin başımın üstünde yeri var
dır» diyerek, mlis kuvvetleri yapmak suretiyle res-
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men düşmanın önüne, yediden yetmişe silâhlanmış 
olarak Dersim, çocuğuyla çıkıyor, Tunceli çocuğuyla 
çıkıyor; düşmanı kovalıyor ve götürüyor, düşmanı 
kendi memleketine döküyor muhterem arkadaşlarım. 

Geçmiş meclislerden ikinci bir misal daha vere
ceğim: Yunan düşman Eskişehir'e ve Afyon'a kadar 
geliyor. Yine Büyük Millet Meclisinde Yüce Atatürk 
çıkıyor, Meclisten yetki istiyor; Meclisi Kayseri'ye 
taşıyacak... Meclisi Kayseri'ye taşıma yetkisini aldı
ğı zaman, Dersim Mebusu Diyab Ağa Mecliste yok.. 
Ertesi gün geliyor, bir kargaşa... «Ne oluyor, ne 
var?» Yüce Atatürk'e soruyor ve Yüce Atatürk di-
Diyor ki: «Yüce Atatürk, kararım: Ben milletten 
Diyab Ağa diyor ki; «Hayır, yoktum». Atatürk, 
«O halde, Diyab Ağa, Dersim Mebusu Diyab Ağa, 
dün karar alındı; Meclis Kayseri'ye taşınacak. Ka
rar alınırken olmadığına göre, kararın ne?» diyor. 
Diyor ki: «Yüce Atatürk, kararım: Ben milletten 
yetki alarak, bu Meclise geldim; bu Meclisten kaç
mak için gelmiş değilim. Ben, bu memleketi muha
faza ve müdafaa etmek için gelmişim. Ben kaçmıyo
rum ve burada kalıyorum» - geçmişteki ismiyle pa
yitaht - payitaht düştükten sonra, ikinci bir payitaht 
olmuş; benim için, onun bir değeri yoktur». Yüce 
Atatürk kürsüye çıkıyor ve diyor ki: «Evet, karar 
değişmiştir, muhafaza ve müdafaa edeceğiz, Kayse
ri'ye gitmiyoruz». 

O halde muhterem arkadaşlarım, Hükümete so
ruyorum: Ey lİükümet, gençlerimizi dövüyorsun, 
sövüyorsun, her yerde arıyorsun. Döven, söven, so
kağa döken sensin. Çünkü, ileride giden, ileride kar
gaşayı çıkaran militanlar sendedir. Miltanları ortaya 
koyan sensin, Geride bir merak saikası ile kalkmış, 
bu grupun içerisine girmiş zavaliı talebeleri, zavallı 
gençleri ahpı götürüp, faşist baskılarının, insana yö-
nelmeyen yöntemleri ile dövem'<, sövmek, öldürmek 
suretiyle, «Ben yaptım» dedirtdiriyorsun. Evet, Sü
leyman Bey, sen yaptırıyorsun. 

Elini Tunceli'nin yakasından çek. Elini Tunceli' 
nin yakasından, Süleyman Bey, çekmediğin takdirde, 
geçmiş meclisleri sana hatırlatıyorum. Geçmiş mec
lislerde söylenen sözleri hatırlattıktan sonra, «Tun
celi, Cumhuriyet Halk Partisine iki tane milletvekili 
vermiş» diye mi bu işkenceyi Tunceli'ye reva görü
yorsun, Tunceli'lileri dövüyorsun, Tunceli'lirere sö
vüyorsun; Tuncelili öğretmeni kovuyorsun, sürüyor
sun, her türlü hakareti yapıyorsun? 

Süleyman Demirel, lütfen, sayın Hükümet, Tun
celi'ye yaptığın bu hakaretten vazgeç. Aksi halde, 
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Tunceli'nin millî iradesini taşıyan Nihat Saltık ola
rak tek başıma seninle uğraşacağım. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saltık. 

İÇİŞLERİ BAKAMI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Söz işiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, cevap vermek 
üzere buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'nin her yerinde muhtelif vesilelerle ara
ma yapılmaktadır. Aslında, bu yaptığımız aramalar, 
öyle zannediyorum ve inanıyorum ki, değerli parla
menterlerimiz de, anarşik olaylarda kullanılan silâh
ların elden ele geçmesinde, yurda girmesinde zarar
lı şekilde kullanılmasında mani olacak, caydıracak 
bir faaliyet olarak değerlendiriyorlar, bizimle aynı 
şekilde düşünüyorlar; buna böyle inanmak istiyo
rum. Aksi halde, bir alınganlık sebebi de olmamalı
dır bu aramalar. Eğer, değerli parlamenterlerin, 67 
ili temsil eden değerli parlamentelerin her biri, ihti
yaç halinde yaptığımız aramaya karşı çıkar ise, top
ladığımız takdirde, Türkiye'de kimsenin silâh taşıma
sına mani olamayız. O zaman, istenmeyen, hakika
ten hepimizin rencide olduğu, hepimizin üzüldüğü 
olaylar meydana gelir. Ankara'da da bu aramalar 
yapılıyor değerli arkadaşlarım, Adana'da, Mersin'de 
de, eğer yapılmışsa Tunceli'de de yapılıyor, başka 
yerlerde de yapılıyor. Hiçbir zaman Tunceli'nin özel 
bir durumu nazarı itibara alınarak yapılmıyor veya 
Ankara özel bir şekilde değerlendirilerek orada ara
ma yapılmıyor. 

Aramalardan gaye, anarşik hadiselerde kullanılan 
silâhların, talebelerin eline geçtiğini gördüğümüz si
lâhların mümkün olduğu kadar, önce caydırıcı, son
ra müdahale edici, icra kuvvetini bizzat hadiselere 
müdahale edici bir tutumla içine sokarak, bu silâh
lan önlemektir. Arzu ettiğimiz şey budur. Değerli 
parlamenterler arkadaşlarımız da aynı arzuya iştirak 
ediyorlar. 

Değerli Tunceli Milletvekili arkadaşımıza samimi
yetle şunu söylüyorum: Millî sınırlarımız içerisinde 
yaşayan, bayrağımızın dalgalandığı yerlerde yaşayan 
insanların bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. 
Hiçbir ayırım yapmıyoruz, yapmayı da düşünemeyiz 
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zaten. Aramalardaki hedefimiz, sadece ve sadece, 
memleketimize ve miletimize huzuru daha çok temin 
edebilmek için gerekli olan şeyi yapmaktır; görevdir 
diye kabul ediyoruz. Bunu, Anayasa, bunu kanunlar 
bize görev olarak vermiştir. 

B) TEZKELER 

1. — Görev ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğltı'na İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3J648) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım», gündeme geçi
yoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanlığının tezkereleri var.1 Yüce 
Meclisin bilgilerine sunmak üzere okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Adalet Bakanı İsmail 

Müftüoğlu'nun dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunul
muştur. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan İmar ve 
İskân Bakanı Nurettin Ok'a Devlet Bakanı Gıyaset-
tin Karaca'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/647) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan imar ve İskân 
Bakanı Nurettin Ok'un dönüşüne kadar; İmar ve 
iskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyasettin Kara
ca'nm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S.. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

3. — Görev ile yurt dışına giden Çalışma Baka
nı Ahmet Tevfik Paksu'ya, Gıda ve Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özcd'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/649) 

Değerli arkadaşlarım lüzumsuz, yanlış bir hassa
siyet içerisine girmesinler. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (M.S.P. ve A.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

VE ÖNERGELER 

BAKSAN — Bir başka tezkere var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı Ah
met Tevfik Paksu'nun dönüşüne kadar; Çalışma Ba
kanlığına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Prof. 
Korkut Özel'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunulmuş
tur. 

4. -— Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/650) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Savun

ma Bakanı Ferid Meien'in dönüşüne kadar; Millî 
Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

5. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcının 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve tarım kred koope
ratiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesine dair 
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması 
hakkındaki Önergesi. (2/359, 4/171) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümü
zün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma istökle-
ri var; ayrı ayrı okutup işlem yapacağım. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 

Kooperatiflerine olan borçlarının taiksitlendiriîmesine 
ait yasa teklifim Bütçe ve Plan Komisyonunda 45 gün 
içerisinde naticelendirilmemiştir. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince yasa teklifi
min doğrudan doğruya gündeme alınmasını teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Muammer Alıcı 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi Yüce Heyetin 
onayına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler... Talep reddedilmiştir 
efendim. 

6. — Ankara Milletvekili Muammer Alicinin, 
13 Mart 1329 tarihli İdare-i Umıımiye-i Vilâyat Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin, doğrudan doğruya gündeme alınması 
hakkındaki önergesi. (2/462, 4/170) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 Mart 1329 tarihli İdare 1 Umumiye-i Vilâyat 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ait 
yasa teklifim, Anayasa Komisyonunda İçtüzük gere
ğince 45 gün geçtiği halde görüşülüp bir karara bağ
lanmamıştır. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenlerini ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, üç adet Mec
lis Araştırması önergesi var, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çimento bütün yatırımlarda kullanılan bir mal 
olduğundan talebinin karşılanması yatırımların ge
cikmesi böylece ekonomide dar boğazların doğması
na yol açar. Çimento aynı zamanda da köylü ve 
kentli yoksul ve dar gelirli halkımızın bir ihtiyaç 
maddesi halindedir. 

Çimento geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, inşaat 
mevsimi başlarından itibaren karaborsaya düşürül-
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İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğrudan 
doğruya gündeme ahnmasmı teklif ederim. Saygıla
rımla 

Ankara Milletvekili 
Muammer Alıcı 

BAŞKAM — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İstem 
reddedilmiştir efendim. 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'in, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Kanun 
t-?kiif:n:n doğrudan doğruya gündeme alınması hak
kındaki önergesi. (2/445, 4/172) 

BAŞKAN — Biri önerge daha var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

«657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek Ka
nun teklifim» uzun bir süreden beri Bütçe ve Plan 
Komisyonundadır. Düzenleme sahası itibariyle sayı
ları fevkalâde çok olan kamu görevlilerini yakından 
ilgilendirmesi ve anılan kişiler tarafından özenle ta--
kip edilmesi ve biran evvel kanunlaşmasının istenil
mesi keyfiyeti gözetilerek. Millet Meclisli İçtüzüğü
nün 38 nci maddesi gereğince Genel Kurul günde
mine alınmasını delâletlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Mete Tan 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... İstem red
dedilmiştir efendim. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

| müştür. Şu sıralarda İstanbul ve civarında 30 lira su-
j larında satılması gereken bir çuval çimentonun 50 
i liradan satılmakta olduğu bir gerçektir. Her çuvalda, 

yoksul halkın sırtından 20 lira çalınmaktadır. Vurgu-
' nun toplamı yüz milyonlarca lirayı bulmaktadır. 

Her yıl Mart ayından başlamak üzere özellikle 
Nisan, Mayıs, Haziran aylarında satışların inşaat 
mevsimi dolayısıyle hararetli olduğu herkesçe bilin
mektedir. 

3 ncü Beş Yıllık Planda çimento konusunda şu 
esaslar yer almış bulunmaktadır. «Çimento ihraç ma
lı olarak düşünülmediğinden ilerdeki yıllarda çimen
to ihracatının azalacağı üretim kapasitesinin ancak 
iç talebi''karşılayacak ölçüde geliştirileceği beklen
mektedir.» 

«Çimento ağır ve ucuz bir mal olması nedeniyle 
dış ticarette önemli bir yeri olmayacağı, çimento ih-
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racatının özellikle kapasitenin iç talepten fazla oldu
ğu sürece yapılacağı tahmin . edilmektedir.» 

«Çimento üretimi kapasitesi iç talebi karşılamaya 
yeterli olduğundan 3 plan döneminde çimento itha
lâtı öngörülmemektedir.» 

Planda çimento üretiminin dövizle sağlanan pet
rol ve benzeri girdileri en çoik kullanan mal türleri 
arasında yer alması, ağır ve ucuz mal olması, nakli
nin masraflı olması dolayısıyle, bu esaslar yer al-
.mıştır. Kısacası çimento üretimi petrol ve döviz gö
türen bir üretimdir. 

5 yıllık planın bu açık esaslarına, 1975 inşaat 
mevsiminde de kara'borsaya düşmüş olmasına Demi-
rel Hükümeti ihracatı bir önceki yıla göre 3 misli 
artırarak 900 000 tona ulaştırmıştır. Üstelik tonu 29 
dolardan satış yapıldığı, bu fiyat fabrika satış fiyatı 
olan tonu 390 liranın çok üstünde olduğu bir sırada, 
bir de çimentonun vergi iadesi oram '% 5'ten % 25'e 
çıkarılmıştır. 

Bu arada özel kesimin en büyük fabrikası Akçi-
mento 1975'te 897 000 ton üretim yapıp bunun an
cak 6 000 tonunu ihraç ettiği, Nuh Çimento Fabri
kası 810 000 ton üretimin ancalk 55 000 ton ihraç etti
ği halde Demire! kardeşlerin hissedarı bulunduğu 
Göltaş Çimento Fabrikasının 540 000 ton üretiminin 
96 000 tonu ihraç edebildiği iddia edilmiştir. 

Çimento karaborsası ve vurgunu yurdun her ya
nını sarınca da bu sefer yurt dışından 1 milyon ton 
çimento ithal edileceği ilan edilmiştir. 

Yani bir taraftan 5 yıllık planda çimento ihracı 
öngörülmediği halde plana aykırı olarak ihraç edil
miş, ihracatı teşvik için vergi iadesi % 5'ten % 25'e 
çıkarılmış, bir taraftan da zaten azalmış olan döviz 
rezervlerinden döviz tahsis edilerek çimento ithaline 
girişilmiştir. Bu arada da çimento karaborsacılığı 
yapanların şiddetle cezalandırılacağının ilanında da 
yarar görülmüştür. Bu olaylar karşısında halk acı ve 
ağır bir biçimde Hükümeti suçlamaya başlamıştır. 
Hükümet yanlısı bir gazete de bu konu için şu başlı
ğı koymuştur: «Vatandaşla alay mı ediyorsunuz?» 
aynı gazete çimento karaborsasını şöyle değerlendir
miştir: 

«Milliyetçi Hükümetin M. S. P. kanadı, birta
kım yanlış partizan hesaplar yüzünden bazı temel 
mallarda sıkıntı yaratmaya başlamıştır. Sanayi Ba
kanlığını elinde bulunduran M. S. P„ piyasada bü
yük eskiler yapan çimento ve demir karaborsasına 
yal açmıştır. 

Vatandaş bir torba çimento bulmak için kapı ka
pı dolaşmaktadır. Bir torba çimento karaborsada 
35 - 40 liraya kadar yükselmiştir. Çimento işi tam 
bir komediye dönüşmüştür. Vatandaş çimento bula
mazken, dış ülkelere çimento ihraç etmemiz son de
rece gülünç durumlar yaratmaktadır. Çünkü ihraç 
edilen çimentolardan, ihracatçıyı teşvik için Devlet 
kasasından ton başına 8 dolar vergi iadesi verilmek
tedir. Manevî kalkınma edebiyatı içinde, maddî kal
kınmanın anaunsurları olan demir ve çimentonun 
karaborsaya düşmesi manevî kalkınmaya da indiril
miş en büyük darbe olduğunun M. S. P. kanadınca 
görülmemesini anlamak mümkün değildir. 

Şimdi halkın homurdanması karşısında, daha 
acaip bir yola başvurulmak üzeredir. İhracatımızı 
durduracağımıza sıkıntıyı önlemek için çimento it
haline başvurmaik yolları aranmaktadır. Buna ancak 
bir atasözü ile cevap verilebilir. «Dostlar alışverişte 
görsün» Devlet olarak dostlar alışverişte görsün için
deyiz. Ancak ihracatçı için durum aynı değildir. 8 do
larlık vergi iadesini cebe indirmektedir. Kim temin 
edebilir bize, .ihraç ettiğimiz çimentoları, şimdi de it
hal ycluyle tekrar Türkiye'ye sokmayacağımızı? Ni
çin kulağımızı tersten gösteriyoruz? Nedir M. S. P. 
nin ekonomik anlayışı? Yapılacak iş, ithalât oyunla
rına itibar etmeden .ihracatı durdurmak ve çimento
ları halkın istifadesine sunmaktır. Küçük hesaplar 
yüzünden milliyetçi partiler iktidarını bir umacı gibi 
göstermeye kimsenin ha!k<kı yoktur.» 

Bu arada iktidar kanadından bir milletvekilinin 
İktisadî Devlet Teşekkülleri Karma Komisyonunda 
«Ankara'daki özel bir fabrikanın idareci ortaklarıyle 
bizzat görüşmemde bana fabrikadaki arızanın suni 
olarak icat edildiğini söylediler» demiştir. Bir diğer 
sayın milletvekili Pınarhisar fabrikasında bayilerin 
yarattıkları karaborsa oyunlarına örnekler vermiştir. 
Bir Anadolu gazetesi şöyle yazmaktadır: 

«Geçenlerde bu sütunlarda Adana Çimento Fab
rikasının . önündeki karaborsacılardan bahsetmiştir. 
Fabrikadan çıkan çimentolar kamyonlarla bu simsar
ların eline düşmekte olduğunu Adana'da bazı depo
larda stok edildiğini yazmış, Adana Valiliğinden bu
nun önlenmesini rica etmiştik. Fakat aldıran olmadı. 
Bugün Adana çimento fabrikası önündeki simsarlar 
milyarlık olmuşlardır, Ve memleketinde bir karabor
sacılar memleketi olduğunu da ispatlar hale gelmiş
lerdir. Faruk Sükan'ın dediği gibi bunlara da hiç bir 
kuvvet mani olamamaktadır. Çünkü bu şebekenin 
elleri fabrika müdürlerinden Ankara'daki yüksek 
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makamlardaki bazı kişilere kadar uzanmıştır ki, bu 
elleri kesecek bir kuvvet maalesef görülmemektedir. 
Halbuki Hükümet isterse çimento fabrikalarının 
önünde çöreklenen bu şebekeleri beş dakika içinde 
yok edebilir. Vergi uzmanları bu milyarlar vuran 
firmaları bir anda yok edebilir...» 

Muhalefet partileri sözcüleri tarafından Hükümet 
karaborsacıları korumakla suçlanmış ve cezalandırı
lanların açıklanmaları istenmiştir. Fakat bugüne ka
dar bir cevap alınamamıştır. 

Karaborsaya sebep olarak Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı suçlanırken, Bakan da sıkıntının «1976'nın 
ilk dört ayında programa nazaran istihsalde, grevler, 
direnişler ve mühim arızalar sebebiyle meydana gelen 
duraklamalar ve enerji yetersizliği sebebiyle» oldu
ğunu söylemektedir. 

Şu anda Haziranın 9'undayız. Çimento karabor
sası bütün sözlere rağmen halen devam etmektedir. 
Önümüzdeki günlerde karaborsa ithal edilen çimen
tolarla kalksa bile 3,5 aylık sürede çalan çalmış, vu
ran vurmuş, kıran kırmış, yoksul halkımızın sırtın
dan yüz milyonlarca liralık vurgun yapılmıştır. Bu 
gerçek ortadan kalkamaz ve örtbas edilemez. 

Bu nedenlerle çimento vurgun ve soygunun ne
denlerini ve sorumlularını ortaya çıkarmak ve gele
cek yıllarda da aynı oyunun oynanmamasını sağla
mak bakımından Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bu konuda Meclis Araştırması açılmasını öne
ririz. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Abdurrahman Köksaloğlu 

Bingöl Çorum 
H. Celâlettin Ezman Etem Eken 

istanbul Giresun 
M. Kâzım Özek e Orhan Yılmaz 

Giresun Hatay 
M. Kemal Çilesiz Sabri tnce 

Siirt Kahraman Maraş 
Abdülbaki Cartı İsmet Ağaoğlu 

Ankara 
F. Feriha Öztürk 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak, 
sırası geldiğinde görüşülecektir, 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması önergesi 
daha vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütün canlılar gibi insanoğlunun da barınmak, 

korunmak, yerleşmek doğal ihtiyacını karşılamak 
amacıyle Yuva - Konut sahibi olma isteği yaşamı 
boyunca en önemli sorunlarından biri olmuştur. 

Günümüzdeki yerleşme ve barınma olayını çok 
yönlü ve birçok etkenlerin oluşturduğu toplumsal fi
ziksel bir olay olarak kabul etmek zorunlüğu var
dır. 

İkinci Dünya Savaşından beri ülkemiz tahminleri 
aşan şehirleşmeye tanık olmuştur. Şehirsel nüfus her 
yıl % 6 - 7 - 8 gibi artan bir hızla çoğalmaktadır. 
20 - 25 yıl sonra ülke toplam nüfusunun % 70 - 80'in 
yani 50 milyon kadar insanın şehirlerde yaşayacağı 
tahmin olunmaktadır. 

Bugüne kadar Anayasa, ilgili diğer yasalar ve 
mevzuatlar tarihsel gelişimi ve işlerliği içinde Devle
te birçok kamu kuruluşuna görev, yetki ve sorumlu
luk verdiği halde kentleşme, yerleşme ve konut so
runları Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri ola
rak ortada durmaktadır. 

Bu önemli ülke sorununun her geçen gün çıkma
za girmesinde özellikle son 25 - 30 yıldır tarım kesi
mine uygulanan düşük fiyat politikası ile yetersiz 
ekonomik ve sosyal karar hataları neden olmuştur. 

Gerçekten, geçtiğimiz yıllardaki plana rağmen 
plansız uygulama, kentsel gelişmenin düzensiz olma
sını dengesiz ve sağlıksız biçimde oluşmasını önleye
memiştir. 

Örneğin büyük şehirlerimizde nüfusun yaklaşık 
yarısı sağlıklı lüks konutlarda yaşarken diğer yansı 
yasaların suç saymasına Devletin karşı tutumuna 
rağmen bu lüks konutlu şehir merkezlerini saran 
sağlık şartlarından uygarlığın ilk şartı hizmetlerden 
yoksun gecekondularda barınmaktadır. Durum ülke
mizin diğer yerleşme noktalannda da övünülecek 
gibi değildir. (1970 sayımına göre: 5,5 milyon konu
tun 2,3 milyonunda mutfak 1,5 milyonunda tuvalet, 
3 milyonunda banyo, 3,3 milyonunda elektrik, 3,6 
milyonunda su yoktur. Yüzlerce aile mağarada ya
şarken yüzlerce ailede evcil hayvanlarıyle aynı oda
yı paylaşmaktadır.) 

Ülkemizde 800 bin civarında gecekondu vardır. 
Gecekondularını en güç şartlarda, en pahalı işçilik
le ve en kötü malzemeyle inşa eden yüz binlerce dar 
gelirli, yoksul gecekondular çektikleri çile yetmezmiş 
gibi birde gecekondu maliyetinin dışında, gecekondu 
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aracılarına, Devletin arsasını zorbalıkla satanlara, 
göz yuman görevliyle göz yumduran aracılara her yıl 
milyarlarca lira haraç ve rüşvet ödemek zorunda bı
rakılmışlardır. 

Ne yazık ki, dertleri bitmemiş çilekeş gecekondu
luların, belediye altyapı, okul, hastane v.b. gibi sos
yal ihtiyaçları yeterince karşılanamamaktadır. İmar 
planı yoktur. Seçimden seçime biraz hizmet, birkaç 
naylon topu, bol vaad geçer günler durmadan. Her 
malın kalitesizi en pahalıya satılır gecekondularda 
her çeşit adı bilinen ve adı konamayan, bulaşıcı has
talıklar kol gezer gecekondularda. Lüks kent merkez
lerinde yaşayan, çocuklarımızla, gecekondularda ya
şayan çocuklarımız renkleri ve kokularıyle birbirin
den ayrılırlar. Gecekondularda kanalizasyonlar açık
tır, çocuklar buralarda oynarlar. 

İşte bunları gözönünde tutarak büyük felâketler 
doğmadan mevcut gecekondu alanlarının sosyal eko
nomik ve fiziksel yönlerden şehirle bütünleştirilerek 
acele en sağlıklı duruma getirilmeleri için Devletçe 
gerekli tedbirler öncelikle alınmalıdır. 

Ülkemizde mevcut gecekonduların sorunlarının 
çözümlenmesine çalışılırken konut açığının kapatıl
ması için de gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Hayat pahalılığı, kira fiyatlarının aşırı yüksekliği, 
şehirsel nüfusun hızla artması ekonomik ve sosyal 
şartlar gecekondu yapımını zorlarken her yıl artan 
ve kapatılamayan konut açığının tek gayesi çok kâr 
olan Yık - Yap satçılar ile cılız bazı kurumlar kapa
tamaz. 

Konut üreten bazı kuruluş ve özel sektörün ül
kemizin konut sorununu çözemeyeceği artık kesin
likle anlaşılmıştır. 

Planlı kentsel gelişmenin sağlanamayışının esas 
nedeni bu konulara ayrılan ekonomik kaynakların 
yetersizliği de değildir. 

Konut kesimine son on yılda 50 - 60 milyar lira
lık, yatırım yapılmış olmasına karşın bu gerçek orta
dadır. Lüks inşaatlar, arsa karaborsacıhğır inşaat 
malzemesi, aracılığı, kıyı yağmacılığı, şehircilik hata
sından ziyan olan milyarlık millî servet kaybı önlen
melidir. Anayasanın emri olarak mülkiyet hakkının 
kamu yararına kısıtlanabileceği ilkesi de unutulma
malıdır. Anayasanın 49 maddesine göre Devlet, yok
sul ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun ko
nut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri almak zorun
dadır. 

Bugün ülkemizde kira piyasasının arz ve talep 
kanununa göre teşekkül etmesinin mümkün olmadı

ğı gerçeği de anlaşılmıştır. Sabit ve dar gelirlilerin 
aylık meşru kazançlarının üçte biri ile yarısından 
fazlasının kira karşılığı vermek zorunda bırakılma
ları ve etkin tedbirlerin alınmayışı veya aranmayışı 
gerçekten çok acıdır. Bazı komşu ve yakın ülkeler
de bir ailenin aylık kira giderlerinin aylık gelirleri
nin % 5 - 15'i oluşu ilgilileri düşündürmeli ve biran 
önce harekete geçirmelidir. 

Bugün işyeri, dükkân ve konut sahiplerine yılda 
kira bedeli karşılığı olarak 20 milyar lira ödendiği 
tahmin olunmaktadır. İpotek karşılığında alınan 
verilen tefeci, aracı paraları ve özel bankacılığın kâr
ları düşünülürse emeksiz kazanç sömürüsünün aza
meti daha iyi anlaşılır. Bu görüntü apartman ağalığı
nın şehir ağalığının hangi boyutlara ulaştğının kanıt
landır. 

Günümüzün ağır koşullarında gücünün çok üs
tünde kira vermek zorunda olanların dişinden aşın
dan keserek verdiği para bir göz yaşıdır. Ağlayanın 
matı gülene hayır getirmez. Yıkıcı yan tesirleri de 
?.vrıca dikkate alınmalıdır. 

Mülkiyet hakkı kamu yararına kısıtlanabilir ve 
kamu ^zararına da kullanılamaz diyen hükümler Ana
yasada yer almış iken şehir ağalarının hakimiyetine 
son vermek, yağmayı haksız ve emeksiz kazancı ön
lemek Devletin âcil görevlerinden olmalıdır. 

Sonuç olarak, Anayasa emirleri ve kamunun fay
dası ön planda tutularak mevcut gecekonduların 
sosyal, ekonomik ve fiziksel yönden şehirle bütün
leştirilerek acele en sağlıklı duruma getirilmesi, yok
sul ve dar gelirli ailelerin kolayca sağlıklı ucuz ko
nut sahibi, işyeri - dükkân sahibi olmalarının veya 
çok ucuz kiralaya'bilmelerinin sağlanmasını temin et
mek ülkemizdeki hızlı ve dejıgesiz şehirleşmenin sağ
lıklı biçime dönüştürülmesini sağlayacak gerekli ted
birleri saptamak amacı ile Gecekondu, Şehirleşme 
Konut ve Kira Sorunlarının çözümlenmesinde gerek
li tedbirlerin alınmasına dayanak olmak üzere Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri gereğince Meclis Araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Emin Sungur H. Basri Ak'kiray 

İstanbul İstanbul 
Doğan Öztunç Metin Tüzün 

İstanbul İstanbul 
Vahit Çalın Engin Unsal 

Adana Erzincan 
llter Çubukçu Hasan Çetİnkaya 
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İzmir Ankara 
Neccar Türkcan Kemal Ataman 

İstanbul Malatya 
îlhami Sancar Celâl Ünver 

Balıkesir 
Orhan Üretmen 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunmasını ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

BAŞKAN — Son bir Meclis Araştırması önergesi 
var; onu okutuyorum efendim. 

Yüksek Başîkanlığa 
Vatan kavramı millî sınırlar içinde bulunan top

rak, su, orman ve kültür eserleriyle birlikte bir bütün 
tenkil eder. Bu bütünün içinde iklime yaptığı etki ve 
ayrıca millî bir servet veya servet kaynağı olması ba
kımından ormanların taşıdığı önem çok büyüktür. 

Ormanların korunması, yeni ormanlar yetiştire
rek orman -sahalarının genişletilmesi, hiç olmazsa de
delerimizin bıraktığı seviyeye getirilmesi gerekirken, 
biz yıllardan beri bunları tüketmekteyiz. 

Bir yandan orman yanılkları, öte yandan orman 
kaçakçılıkları, yurdumuzu vatan yapan bu varlığı 
günden güne yo'k etmektedir. 

Orman İdaresinin bakım örgütünün ormanların 
muhafazasında hiç bir rolü olmadığı tecrübelerle sa
bit olmuştur. 

Ormanlarımızın kaderi yetersiz bir örgütün eline 
bırakılmıştır. 

Yıllardır, ormanların tüketildiğine dair şikâyetler 
dinlemişizdir. Fakat gittikçe büyüyen bu yaraya bir 
çare bulmak için; yaptığımız hiç bir şey yok denebi
lir, 

Gelecek nesillere ormanla ve diğer varlıklarla bü
tün teşkil eden, bir vatan bırakamayacağımızdan en
dişe ediyorum. 

Yıllarca evvel orman idaresinin kesim yaptığı yer
lerde, bu yerler ağaç yetiştirilmediği için çıplak dur-
malktadır, kesilen ağacın yerine bir fidan dikmeyen 
orman idaresinin ormanları muhafaza ettiğini yeya 
edebileceğini kabul etmeye imkân yoktur. Kaldı ki, 
dikilen fidanlar da kısa zamanda yok olmaktadır. 

Ormanların, daima orman içi köylüleri tarafın
dan tahrip edildiği ileri sürülür. Orman içi köylüleri 
bu kadar tahribatı yapabilse idi, oralarda köylünün 
kalkınması gerekirdi. Oysa, bu köylülerin yaptığı tah
ribat hayatını devam ettirecek kadar, odun toplamak
tan başka bir şey değildir. Ormanı asıl tahrip eden
leri bu köylerin dışında aramak ve tedbirlerini de 
ona göre almak daha isabetli olur. 

Orman tahripleri, sellere, taşkınlara sebep olmak
ta, yağan yağmurları toprağın yüzünü kazıyarak alıp 
gitmektedir. Yağmurları tutacak ve toprak altına sız
malarını sağlayacak orman örtüsü kalmayan bölge
lerdeki dereler bile bugün kurumuş haldedir. 

Bir gün barajları dolduran ırmakların, derelerin 
suları kurursa yurdun maruz kalacağı felâketi düşün
mek insanın tüylerini ürpertiyor. 

Vatanı, vatanlıiktan çıkaran bu hallerin üzerine 
eğilmek lâzımdır. Gerek yangın ve gerek orman tah
riplerinin hangi sebeplerden doğduğunu, orman için
de yaşayanlardan doğru olarak öğrenmeyi onlarla 
birlikte, çareler aramak başta gelen bir tedbir sayılır. 
Orman içinde veya yakınında kurulan köylerden 
bazılarının sınırları içinde bulunan ormanları, o -'köy
lülerin bekçi tutarak muhafaza ettikleri görülmekte
dir. 

Bu hal dahi. ormanın muhafazasında köylü ile iş
birliği yapmanın faydalarını meydana çıkarmaktadır 
Çıkan yangınların söndürülmesi için, orman yolları
nın yapılacağı, söndürme araçlarının çoğaltılacağı, 
yangını haber alma tesislerinin kurulacağı yolunda 
yıllardan beri bir çok sözler söylenmekte, vaatler ya
pılmaktadır. Fakat bu konularda geçen yıllara naza
ran ileri bir adım atıldığını göremiyoruz. 

Geçen yıl çıkan orman yangınlarının söndürülme-
sıinde hiç bir başarıya ulaşılmadığını, yangınları da 
yüreklerimiz sızlayarak seyir ettiğimizi unutmamalı
yız, diğer taraftan yangınların bu sebepleri üzerinde 
araştırma yapılarak, . bu sebepleri ortadan kaldırma
nın çarelerini bulmalıyız, bu çarelerde de köylü ile 
işbirliği yapmanın ne kadar faydalı olacağını gözden 
uzak tutmamak gerekir. 

Eğer tahripler, yangınları, orman içi köylüsünün 
araziden yoksun olması, köylünün bu nedenle tarla 
açma ihtiyacından ileri geliyorsa, köylülerin geçim 
durumlarını düzeltecek çarelerin hemen uygulanma
ya konması gerekir. 

Şurasını belirtmek isteriz ki, orman içinde yaşa
yan köylünün elinde, idaresini sağlayacak yetetnekte 
arazi yoktur. Orman Kanunu, hayvanlarının orman 
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içinde otlatılmasına izin vermediğinden hayvan ba
kımı yönünden de darlılk ve zorluk içindedirler. Or
man köylüsünün bir kaç Km. ötesinde bulunan köy
lerde yaşayan halkın yetiştirdiği, çeşitli ürünlerden 
elde ettikleri gelirler, bu köyler halkının kalkınma
sını nisbeten sağladığı halde, orman köylerinde yaşa
yanların çaresizliklerinin kucağına terle edilmiş du
rumdadırlar. Ormanlar devletleşitirildilkten sonra or
man içinde olan ve öteden beri tasarruf ettikleri yer
lerde, orman kapsamından sayılarak, köylünün mül
kiyetinden çıkmıştır. Orman İdaresiyle, orman köy
lüleri arasında bu sebeplerden dolayı süregelen çatış
maları, bugün de sürüp gitmektedir. Bu yüzden bir
çok köylü yurttaş ceza ve hukuk mahkemelerine 
gide gele süründürülmeiktedir. Ormanın lüzumunu 
müdrik olmayan hiç bir kimse yoktur. Çaresizlikler
den dolayı doğan fenalıkları yok etmek için evvel 
emirde köylünün insanca bir yaşayış düzeyine kavuş
turulması gerekir. Bu konuda bazı çalışmalar olduğu
nu duyuyoruz. Ancak bize ulaşan haberlere göre 
öngörülen tedbirlerin yeterli olacağına inanmak müm
kün değildir. 

Köylere kadar gidilerek, köylü ile de, konuşup 
anlaşarak, en makul ve ciddî tedbirlerin alınacağına, 
ve ormanlarınızın yangın ve tahrip gibi afetlerden 
korunacağına, orman köylerinde yaşayanların insan
ca yaşama düzeyine ulaştırılabilecek ekonomik ve 
sıosyal tedbirlerinde bulunacağına, bu suretle Anaya
sa deyimi ile sosyal adaletin sağlanabileceğine inanı
yoruz. 

Sonuç : Orman içinde veya bitişiğinde yaşayan 
köylülerin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmaları
nı sağlamak üzere alınmış tedbirlerin ve etkilerinin 
ne olduğunu, bunların kalkınmalarını sağlamak ve 
çabuklaştırmak için daha ne gibi çarelere başvurul
ması gerektiğini, ormanların tahripten korunmak, 
yeni ormanlar yetiştirerek orman alanlarının genişle
tilmesi amacı ile ne gibi tedbirlere başvurulması ge
rektiğini, ormanları tahrip edilen yerlerde erozyona 
maruz bulunan toprağın korunması için başvurulma
sı gereken çareleri, tespit etmek maksadı ile Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması ya
pılmasını ve bu amaçja bir Araştırma Komisyonu 
kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Bolu 
Abdi Ozkök 

Kahraman M araş 
Mehmet Özdal 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Hatay 
Sabri ince 

İstanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu 

Kahraman Maraş 
İsmet Ağaoğlu 

Kahraman Maraş 
Oğuz Söğütlü 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütah
ya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü 
ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) 
(S. Sayısı : 181) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimiz 
uyarınca kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Geçen birleşimde görüşmeleri tamamlanamayan, 
gündemimizin 1 nci sırasındaki 181 Sıra Sayılı, 
22 . 10 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanu
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hüküm 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız noktadan devam edeceğiz, 

İlgili komisyonun yerini almasını rica ediyorum 
efendim. 

Sayın Komisyon? Yok. 

Bu nedenle görüşmeler gelecek birleşimlere er
telenmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 arka
daşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine iliş
kin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi, (2/335) (S. Sayısı : 
273) (1) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde görüşmeleri ta
mamlanamayan, gündemimizin 3 ncü sırasındaki 273 
Sıra Sayılı, En Az Gezim İndiriminin Yükseltilmesi-

(1) 273 S. Sayılı basmayazı, 1 . 6 
105 nci Birleşim tutanağına eklidir, 

1976 tarihli 
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ne İlişkin Kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız 
noktadan devam edeceğiz. 

Sayın Hükümet? Yok. 

Hükümeti bir defa aradığımız için; İçtüzüğümüz 
uyarınca, Hükümet yerini almaksızın görüşmelere 
devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, teklifin 1 nci maddesi üze
rindeki görüşmeler tamamlanmış, madde ile ilgili 
değişiklik önergeleri okunmuştu. Ancak, önergelerle 
ilgili işleme başlamadan evvel, daha sonra gelen 
önergeleri de sırasıyle okutacağım ve aykırılık sırası
na göre işleme koyacağım. Bize gelen önergeleri sı
rasıyle okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 193 sayılı Gelir Vergisi Yasa

sının 31 ne! maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini öneririz. 

Madde 31. — En az geçim •indirimi aşağıdaki 
şekilde tespit olunur: 

BütÇö Yasası ile kabul olunan gösterge rakamı 
mükellef için altı ile, eş için üç ile ve çocuklar İçin 
bir ile çarpımı sonucu elde edilecek rakamların 30 
katı aylık ve 360 katı yıllık olarak vergiden muaf 
olur. 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Balıkesir 
Orhan Üretmen 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Giresun 
Orhan Yılmaz 

Artvin 
Ekrem Sadi Erdem 

Trabzon 
Âdil Ali Cinel 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci madde

sinin, (193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 980 sa
yılı Kanunla değişen 31 nci maddesinin) aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep 
Orhan Tokuz 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Muğla 
Adnan Akarca 

Konya 
Özer Ölçmen 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Afyonkarahisar 
Jbrahim Elmalı 

Madde 31. — Mükellefler için günde, beş, ayda, 
150, yılda 1 800 liralık rakamları baz alınarak, her 
bütçe yılı başında, bu rakamların 1963 endeksi 100 
kabul edilmek suretiyle geçinme indekslerindeki ar

tış katsayılariyle çarpımından elde edilecek rakam
ların karşılığı olan gelirleri vergiye tabi tutulmaz. 

Mükellef evli ise bu miktara eş-için günde 3, ayda 
90, yılda 1 080, çocukları her biri için günde 2, ayda 
60, yılda 720 liralık rakamların yukarıda zikredilen 
geçinme endekslerindeki artış katsayılariyle çarpımın
dan elde edilecek tutarlar ilâve edilir. 

(Haftalık ücretlerde 7 gün üzerinden indirim ya
pılır.) 

Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan, mükellef
le birlikte oturan ve 'gelir vergisine tabi geliri bulun
mayanlar bu maddenin uygulanmasında öz çocukları 
gibi 'hesaba katılır. 

Vergiye tabi gelirler yukarıda yazılı hadleri aş
tığı takdirde bu 'hadler için hesaplanan vergiler mü
kelleflerin vergilerinden indirilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddede yer alan, Gelir Vergisi Kanununun 

31 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini öneririz. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Giresun 
H. Vamık Tekin 

İzmir 
A. Kemal Önder 

Kütahya 
A. Haşim Benli 

Rize 
Sami Kümbasar 

Ek fıkralar : 
Yukarıdaki indirim hadleri, indirime tabi gelir: 
144 000 - 162 000 lira arasında olan mükellefler 

için yüzde 80̂  
162 001'den 180 000 lira arasında olan mükellef

ler için yüzde 60, 
180 001'den 198 000 lira arasında olan mükellef

ler içi|n yüzde 40, 
198 001'den 216 000 lira arasında olan mükel

lefler için yüzde 20, 

Oranında uygulanır, indirim hadlerinin aylık geli
re uygulanmasında yukarıda belirtilen dilimlerin on-
ikide biri, bir günlük gelire uygulanmasında üçyüzalt-
Snışda biri esas alınır. 

İndirime tabi günlük geliri 600 lira, aylık geliri 
18 000 lira, yıllık geliri 216 000 lirayı aşan mükellef
lere en az geçim indirimi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri Yüce Meclisin 
bilgisine sunuş bulunuyoruz. 

Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme 
koyacağım efendim, 
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Yüksek Başkanlığa. 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 31 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıları
mızla arz ederiz. 

Kocaeli 
Şev<et Kazan 

Samsun 
Ali Acar 

Urfa 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Kahramanmaraş 
Mehmet Pamuk 

Abdülkadir Öncel 

Madde 31. — Mükelleflerin günde o gün için 
cari, asgarî ücretin tamamı, ayda bulunan 30 katı, yıl
da 360 katını aşmayan gelirleri vergiye tabi tutul
maz. 

Mükellef evli ise, bu miktara eş için de günde. 
o gün için cari olan asgarî ücretin 1/2'si, ayda bu 
miktarın 30 katı, yılda hu miktarın 360 katı, 

Çocukların her biri için günde, o gün için cari olan 
asgarî ücretin 1/10'u, ayda bu miktarın 30 katı, 
yılda bu miktarın 360 'katı ilâve edilir. 

(Haftalık ücretlerde 7 gün üzerinden indirim ya
pılır.) 

Bakmakla mükellef olduğu kimseler beyanname
sinde yazılı ana, 'babasını kaybetmiş torunlar ile 
bakacak kimsesi bulunimayan, mükellefle birlikte 
oturan ve Gelir Vergisine tabi geliri bulunmayan 
ana, babalar da bu maddenin uygulanmasında öz 
çocuklar gibi hesa'ba -katılırlar. 

Vergiye tabi gelirler, yukarıda yazılı hadleri aş
tığı takdirde, bu hadler için hesaplanan vergiler mü
kelleflerin vergilerinden indirilir. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

lBir başka önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

En az geçim indiriminin yükseltilmesine ilişkin ya
sa önerisinin ilgili maddesinin aşağıdaki şekilde de-
ğştirlmesni öneriyoruz. 

Madde 31. — Mükellefin vergiye tabi olmayan 
geliri aşağıdaki şekilde saptanır; 

Bütçe Yasası ile tespit edilen gösterge rakamı 
mükellef için 8'le, eş için 4 ve çocuklar için 2 ra
kamı ile çarpımı sonucu elde edilecek rakamların top
lamı, günlük, bunun 30 katı aylık ve 360 katı yıllık 
olarak hesaplanır. 

Ankara Anakra 
Yusuf Ziya Yağcı Muammer Alıcı 

Artvin Antalya 
Ekrem Sadi Erdem Fahri Özçelik 

Çanakkale Çanakkale 
O. Orhan Çaneri Hasan Sever 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir efendim. 

Sayın Başkanlığa 
En az geçim indiriminin yükseltilmesine ilişkin 

yasa önefisindeki miktarlar, aradan geçen süre için
de meydana gelen hayat pahalılığı ve paranın alım 
gücünün düşmüş olması nedeniyle en az geçim ra
kamlarının yükseltilmesini zorunlu kılmaktadır. 

O nedenle 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 31 
nci maddesini aşağıdaki şekilde öneriyoruz. 

Madde 31. — Mükellefin günde 60, ayda 1 800, 
yılda 21 600 lirayı aşmayan gelirleri vergiye tabi tu
tulamaz. 

Mükellef evli ise hu meblağın yarısı eş için ve 
dörtte biri de her bir çocuğu için vergiye tabi ol
mayan dilime eklenir. 

Artvin 
Ekrem Sadi Erdem 

tstanbul 
Doğan Öztunç 

İstanbul 
İhsan Özbay 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

tstanbul 
Mehmet Emin Sungur 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kalbul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer, önergeyi tekrar okutyorum. 
(Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 5 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir efendim. 

Sayın Orhan Tokuz ve arkadaşlarının önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz ve 5 ar
kadaşının Önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Okunan önergeyi Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bu 
önerge de reddedilmiştir efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmetke olan 193 sayılı Gelir Vergisi Ka

nununun 31 noi maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ederiz. 

«Ancak, İş Kanununa göre süreleri içinde tespit 
edilen asgarî ücret kadar gelirler bu hadlerin üstünde 
ise asgarî ücret kadar gelir vergi de dikkate alın
maz.» 

Sakarya 
Kenan Durükan 

İstanbul 
Reşit Ülker 

İzlmir 
Kemal Önder 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

İstanbul 
H. Basra Akkiray 

BAŞKAN — Okunan önergeyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil
miştim efendim. 

Sayın Reşit Ülker ve arkadaşlarının önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Okunan önergeyi onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddedilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, metnin 1 nci maddesin
de yapılan bir maddî hata ile ilgili ve Başkanlığın da 
katıldığı bir önerge var, okutuyorum efendim1 : 

Sayın Başkanlığa 
273 S. Sayılı Yasanın çerçeve 1 nci maddesi

nin 31 nci maddesinde «yılda 21(60 lira» ibaresi
nin maddî hata nedeniyle «yılda 3 600 lira» olarak 
değiştirilmesini arz ederim. 

(İstanbul Antalya 
AH Nejat Ölçen Fahri Özçelik 

Ağrı Kırşehir 
Cemil Erhan Sait Şayiam 

İstanbul Sinop 
Mehmet» Emin Sungur Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Önergeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Efendim, izah etmedim her halde, izin verirse
niz izah edeyim ve yeniden onayınızı alayım. Me
tinde, 3 ncü fıkrada, sayın üyelerin önünde metin 
varsa, «Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde özel 

indirim günde 10, ayda 300, yılda 2160» deniliyor; 
halbuki, ayda 300 liradan 12 ayda 3 600 lira eder; 
bunun için maddî hata dedim ve oylattım. 

Bu hususu sayın Genel Kurulun dikkatine sun
duktan sonra önergeyi yeniden onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu maddî hatayı, hiç olmazsa Yüce Heyetin 
tashih etmesi lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulu ikaz ede
rek ben arz ettim. Başkanlık olarak yapacağım baş
ka bir şey yok sayın Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başka
nım, Genel Kurulun bir kanadı matematik veya he
sap bilmiyor diye... 

BAlŞKAN — Sayın Ölçen, bunu bu şekilde Baş
kanlık olarak biz itham edemeyiz efendim. 

Değerli arkadaşlarım, önergeler üzerinde yaptı
ğımız işlem bitmiştir. 

1 nci maddeyi okutup onayınızı alacağım efen
dim: 

En az geçim indiriminin yükseltilmesine ilişkin 
yasa önerisi 

Madde 1. — 31". 12 . 1960 gün 193 Sayılı Gelir 
lir Vergisi Yasasının 31 nci maddesi aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir : 

Madde 31. — Mükelleflerin günde 15, ayda 450, 
yılda 5 400 lirayı aşmayan gelirleri vergiye tabi 
tutulamaz. 

Mükellef evli ise bu miktara eş için günde 9, ay
da 270, yılda 3 240 lira, çocukların her biri için' 
günde 6, ayda 180, yılda 720 lira ilâve edilir. 

Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde özel in
dirim günde 10, ayda 300, yılda 2 160 lira. Yuka-
rıki indirim hadlerine ilâve edilir. «Haftalık ücret
lerde yedi gün» üzerinden indirim' yapılır. 

Ana ve balbasını kaybetmiş torunlardan mükel
lefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tabi geliri 
bulunmayanlar bu maddenin uygulanmasında öz ço
cuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tabi gelirler, yukarıdaki hadleri aştığı 
takdirde bu hadler için hesaplanan vergiler mükellef
lerin vergilerinden indirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... 
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Rica ediyorum, bir daha sayacağım efendim, 
madde oyladığım için. Teşekkür ederim. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... Birinci madde reddedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle teklifin gayesi
ni kapsayan madde reddedildiği için, yasa teklifinin 
yayın ve yürürlükle ilgili maddeleri hakkında işlemi 
yapmıyorum. 

NBCCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
bir yıl gecikti. 

BAŞKAN —'• Bu şekilde, teklif Meclisimizce red
dedilmiş bulunmaktadır. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimi
zin ikinci sırasında yer alan 293 Sıra Sayılı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri Hakkında
ki 30 Mayıs 1974 ve 1824 Sayılı Kanun ve Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Komisyon?.. Burada. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul). — Sayın Baş

kan, Hükümet nerede, Hükümete ihtiyaç yok mu 
bu memlekette? 

BAŞKAN — Efendim, biz Hükümeti ararız. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bulamazsa

nız ne yaparsınız? 

BAŞKAN — Bulamayınca, görüşmelere ikinci 
defa devam ediyoruz efendim. Birinci defa arıyoruz, 
Hükümet yoksa erteliyoruz; ikinci defa bulamadığı
mızda görüşmelere İçtüzüğümüze göre devam edi
yoruz sayın Ölçen. Teşekkür ederim efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Hükümeti va
tandaş da arıyor. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Hükümeti her yerde arıyoruz, yalnız kanlı 
olaylarda var. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yasa üzerinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sizlerden 
özür dileyerek bir hususu ifade etmek istiyorum. 

(1) 293 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Daha önce Komisyonla Hükümeti birlikte ara
mışız, olmadığı için teklifi haliyle ertelemişiz. Bu 
kez Hükümet yok, Komisyon var. Hükümet olma
dığı için bir defaya mahsus olmak üzere görüşme
leri erteliyorpz efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMEjT 
MAHİR ABLUM (Kütahya) — Hükümet burada 
efendim. 

BAŞKAN — Var mı efendim; buyurun beyefen
di, zatıâlinizi arıyorum. Sizleri arıyoruz efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Hükümet sırasında oturuyordu. Şimdi siz bu 
yasanın görüşülmesini Hükümet yoktur diye tehir 
edince gelip yerine oturuyor. Böyle yasa ciddiyeti 
ile bağdaşmayan Parlamento faaliyetini kınıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonunun 
tanzim ettiği rapor kısa olduğu için okutuyorum. 

(Anayasa, Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, teklifin tü

mü üzerinde görüşme açıyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
daha evvelden söz istemiştim. 

BAŞKAN — Şahısları adına, bize gelen sıraya 
göre sayın Süleyman Genç ve sayın Orhan Birgit 
söz istemişlerdir. 

Sayın Genç buyurun efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 

Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçesi yerin
dedir, haklı bir uyarıdır. Eğer, bu gerekçeyi dikkat
le, yeni baştan okuyacak olursak, Cumhurbaşkanı, 
yeni bir saltanata son vermek için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyelerini uyarmıştır. 

Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri 
kendilerine her yeni bir imkânda - ister yasama gö
revi yapsın, isterse yapmasın - ayrıcalık tanıyan ola
naklar hazırlamaya kalkarsa, toplumun öteden be
ri olan ayrıcalığa karşı hissi biraz daha kabarır. Bu 
kabarıklık nedeniyle toplumdaki farklılıkların ve 
ayrıcalıkların oranı artar. 

Bunun için, değerli milletvekilleri yeni bir ayrı
calığı, yeni bir saltanatı, yeni bir farklılığı, kendile
riyle beraber geçmişteki arkadaşlarına getiren hak
kı vermemelidir. Çünkü bu hak, var olan bir hak 
değildir. Kaldı ki, böyle bir gerekçe ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin kişiliklerinin, şa
hıslarının onore edilmesi gerekçesi de yersizdir. 
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Eğer, Türkiye Büyük Millet' Meclisinin değer
li üyeleri toplumun ihtiyaçlarına yönelik, onun ge
reksinmelerini yerine getiren tutarlı bir eylemin için
de olursa, o zaman bu Meclisin onuru, bu Mec
lisi oluşturan üyelerin onuru en yüce olur. Yoksa, 
kamu haklarından birtakım yasalarla kendilerine 
özel imkânlar tanıyarak Türkiye Büyük Mille Mec
lisine de, onun değerli üyelerine de onur katmamız 
mümkün değildir. 

Bunun için... (A. P. sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım... (A. P. sıralarından gürül

tüler) 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Tabiî senatörlüklere ne diyorsunuz? Onlar hepsini 
alıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum hatip fikir
lerini söylüyor. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Tabiî senatör
lük tartışması altında, kendinize yeni imkânlar hazır
layan birtakım kılıflar uyduramazsınız. (Gürültüler) 
Tabiî, bir haksızlığı ileri sürüp, yeni haksızlıklar ya
ratamazsınız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Haksız işleri 
siz yaratıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, yerinizden müda
hale etmeyiniz, rica ediyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Eğer bir hak-
s'z'hğı ileri sürüyorsanız ve bu yeni haksızlıkların doğ
masının kaynağı oluyorsa, o haksızlık bir başka hak
sızlığın gerekçesi olamaz. (C. H. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, A. P. sıralarından, gürültüler) 

Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri, eğer tabiî senatörlüğü haksızlık görüyorlar 
ise, sıkıyorsa getirirler buraya bir kanun teklifi, kal
dırırlar onu... (A. P. sıralarından gürültüler, «Sözünü 
geri al» sesleri) 

BAŞjKAN — Efendim rica ediyorum, çok rica 
ediyorum sükûnetle izleyelim efendim. 

MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — Ne 
demek sıkıyorsa? Edepsiz herif... 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) - Bunu getire-
miyorlarsa, yerlerinden birtakım lâf atmakla... (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ne 
demek sıkıyorsa?.. 

'BAŞKAN — Hatip tahrik edici bir konuşma yap
mıyor, rica ederim. 
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MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — Ne 
demek sıkıyorsa? Seviyesiz herif... (A. P\ sıralarından, 
«Sözünü geri alsın» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Alver... (Başkanın tokmağa 
vurması) 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — ...Kendileri
ne hazırlamak istedikleri yeni imkânlarla... (A. P. sı
ralarından, gürültüler) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ne de
mek sıkıyorsa?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eker, Sayın Eker, lütfen yeri
nize oturun efendim ve bana hatibi izleme imkânını 
verin. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — ...Kendilerine 
yeni imkân hazırlamak için tabiî senatörlüğü gerekçe 
göstermeleri mümkün değildir. (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ne 
demek, o ne demek?.. 

BAŞKAN — Sayın Eker... 
Sayın Genç, rica ediyorum bir dakika... (A. P. 

sıralarından «Sözünü geri alsın» sesleri, gürültüler) 

Sayın Eker, bana hatibi izleme imkânını vermez
seniz, elbette hatibin konuşmasında kullandığı deyim
leri de takip edemem. Rica ederim, lütfen oturun ye
rinize. 

MUSTAFA KO0MAL ALVER (Balıkesir) — Sö
zünü geri alsın Başkanım. Ayıp, ayıp. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Alver lütfen oturun 
yerinize efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, asıl ayıp olan, kanun yapma yetkisi olan
ların, birtakım gerekçeler göstererek haksızlık yarat
malarıdır; ellerindeki imkânı, birtakım haksızlıkları 
kullanarak, yeni haksızlıkların kaynağı olmalarıdır. 
Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kendileri
ne yeni imkânlar hazırlayacak birtakım gerekçelere 
dayanarak kanun çıkarmaya kalkışırlarsa, toplumun 
bu Yüce Meclise güvencesini ve saygısını yitirttiririz. 
Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisine, toplu
mun, halkımızın güvencesini ve saygısını istiyorsa, o 
zaman Türkiye Büyük Millet Meclisini daha doğru iş
letir. 

Evine yarım kilo zeytin götüremeyen, çocuğuna 
bir şişe süt alamayan... 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Sen 
al ver. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — ...Büyük me
mur yığınının vergi indirimine ve vergi indiriminin 
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kaldırılmasına biraz evvel oy verildi. Büyük kitlelere 
ait vergi dengesizliğini, haksızlığını, gelir dağılımını 
belli adalete oturtturacak bir yasaya bundan 5 daki
ka evvel «hayır» diyeceksin, arkasından kamu kuru
luşlarından, kamu imkânlarından, devlet parasından 
kendine özel haklar tanıyan yasa çıkaracaksın... Bu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kişiliğine, onuruna 
yaraşan bir davranış, olmaz. 

Eğer biz, toplumdaki tartışmaları, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yüceliğini ve kişiliğini, kendini
ze olanak tanıyan birtakım tekliflerle kurtarmaya çalı
şırsak, giderek Türkiye Büyük Millet Meclisi bir hak
sız hak dağıtan, kendine imkân hazırlayan, kendine 
maddî çıkar sağlayan bir kurul haline dönüşür. Bu, 
Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinin onuruna da, 
kişiliğine de yaraşmaz. 

Onun için, değerli üyeler; böylesine yeni bir salta
nat getirecek, 50 yıl evvel-kalkmış bir saltanatı yeni
den Türkiye'ye getirecek, hak edilmeyen, yeniden bir
takım haksızlıkları kendisine hak edecek ve toplu
mun tepkisini Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
artıracak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kişiliğini 
ve onurunu düşürecek ve her şeyden çok Türkiye Bü
yük Millet Meclisini ve onun kişiliğini rencide, ede
cek bu teklif e hayır demelidir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım, teşekkür 
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Genç. 
MUSTAFA KEMAL ALVBR (Balıkesir) — Sö

zünü geri alsın efendim. 

iBAŞKA'N — iSayın Genç, bir hususu rica edece
ğim. (A. P. sıralarından «sözünü geri alsın» sesleri) 

Efendim, izin verin konuşayım efendim... 
Sayın Alver rica ederim.., 
MUSTAFA KEMAL ALVFJR (Balıkesir) — Sö

zünü geri almasını söyledim. 
BAŞKAN — Efendim, ben de aynı şeyi temin et

mek için arkadaşımdan ricada bulunacağım. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Genç, konuşmanız sırasında «sıkıyorsa» bi
çiminde bir söz sarfetmişsiniz - ben farketmedim, fa
kat zabıtta var sanıyorum - rica ediyorum, böyle bir 
söz sarfetmişseniz geri alınız efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (fzmir)' — Sayın Başkan, 
ben Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne, argoda 
kullanılacak bir terimi, düşünerek getirmedim. Bu, 
cesaret anlamında, imkânınız varsa ve gerçekten bu 
tabiî senatörlük müessesesine inanmıyorsanız, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde bu müesseseyi kaldıracak 
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yolu, yöntemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa
sı göstermiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anaya
sası çizgisinde... 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç... 

SÜLEYMAN GENÇ (tzmir) — ...Bunu getirirsi
niz, kaldırırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç... 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Bu anlamda kul
lanmadım Sayın Başkan. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum, çok rica 
ediyorum. 

iBen size yeni bir konuşma imkânı vermedim, tabiî 
kabul edersiniz. Böyle bir deyim kullanmıştanız, bunu 
geri almanız için ricada bulundum, siz de açıkladınız, 
lütfedin geri alın efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (izmir) — Sayın Başkan, 
müsaade ediniz de... 

ALt NEJAT ÖLÇEN (IstanbuD — Ne anlamda 
kullandığını açıkladı. 

BAŞKAN — Efendim, ben ceza uygulaması yap
mayacağım için Sayın Ölçen, nezaketen rica ediyo
rum kendisinden. 

SÜLEYMAN GENÇ (tzmir) — ...Herkesin ken
di zihniyetinde ve kafasında kelimeleri yorumlayan 
bir anlamda öyle yorumlanamayacağını bu Yüce Mec
lisin kürsüsünden anlatayım. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Herkesin kendi kafasında yorumladığı dü
şüncesini, kendim kullandığım biçimde kullanabile
yim. 

(BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç, Sayın Genç, 
size Başkanınız _o! arak bir ricada bulundum : «Böy
le bir deyim kullandınız, bunu lütfen geri alın» diye... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Yeniden açıklama imkânını verebilmem için, size 
ceza uygulaması yapmam lâzım. Böyle bir ceza uy
gulamasını da yapmak istemiyorum, zaten gereği de 
yok. Rica ediyorum, lütfen o sözü, o deyimi geri alın. 
Bunu rica ediyorum efendim. 

Almayacaksanız... 

SÜLEYMAN GENÇ (îzmir) — Sayın Başkan, bu 
terimi geri almam, almamam kimseye ve bana da 
bir şey kazandırmaz. Eğer bu kelimeyi arkadaşlarım o 
anlamda anlıyorlarsa geri alıyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, çok teşekkür 
ederim Sayın Genç. 
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SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, kal
dı ki, birtakım kelimeleri kafalarının altındaki düşün
celere göre lütfen yorumlamasınlar. 

Saygılar sunarım. 
İBAŞKAN — Sayın Genç, gösterdiğiniz anlayışa 

teşekkür ederim. 
Söz sırası Sayın Birgit'te. Buyurun Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Yasama Meclisi üyeleri bu görevlerini yapsınlar 
diye, devletin ve kamu kuruluşlarının birtakım olanak
larından yararlanırlar. 

Nedir 'bunlar? 
Bunlar, devlet araçlarında, seçmenleriyle ilgili te

maslarını rahat yürütebilmek için, ya ücretsiz ya in
dirimli seyahat etme imkânıdır. 

(Bunlar, kendi bağrından çıktıkları vatandaşlara 
telekominikasyon açısından rahat ve hızlı konuşsunlar, 
çok fazla para ödemeden konuşsunlar diye birtakım 
indirim imkânlarıdır. 

Bunlar, yurt dışına görgülerini, bilgilerini artır
mak için gittikleri zaman, yabancı ellerde, sınır ka
pılarında, sıradan insanlar olmasınlar diye devletin 
verdiği diplomatik pasaporttur. 

Şimdi 4 yılda bir Millet Meclisinde, 7 yılda bir 
< umhuriyet Senatosunda kendisini millî iradenin tur
nikesine sokacak bir parlamenter, doğru veya yanlış, 
seçmenin o kriterinden geçemeyecek, şanla şerefle es
ki milletvekili ve eski senatör niteliğini kazanacak. 
Sonra ne yapacak?.. Sonra bu teklifte olduğu gibi, 
yasama dokunulmazlığı hariç, kanun teklif etme ola
nağı hariç, eh bir de lütfedip bağışlamışlar, ödenek ve 
yolluk alma hariç, Parlamento üyeliğinin bütün hak
larından yararlanacak. 

Buraya arkadaşlarım fazladan koymuşlar; «Grup-
lara ve Millet Meclisi Genel Kurul salonuna gire
mez» diye. Gruplara pekâlâ girer, kimse karışmaz. 
İıgili grup başkanyekili ve o gruptaki arkadaşlar ken
disine «eski arkadaşımızdır» diye konuk muamelesi 
yaparlarsa, grup Genel Kurul salonuna girer. Vatan
da s'ar her tarafa giriyor zaten, bir tek buraya giremez. 

Arkadaşlar, böyle bir yasayı sırf elimizde yasama 
gücünü biz tutuyoruz diye çıkartırsak,,üstelik - demin 
Süleyman Genç arkadaşımın dediği gibi - En Az Ge
çim İndirimi Yasasını kahkahalar, gülüşmeler, mad
dî hataları da içine alan önergeleri reddedecek şe
kilde, sırf Adalet Partisi cenahından gelmediği için 
toptan reddettiğiniz bir tarihî birleşimde böyle bir 
kanunu çıkartırsanız... 

FUAT AVCI (Denizli) — Öf be... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yarın size de 

gerçekten «Öf be...» diye çekerler arkadaşım. 
FUAT AVCI (Denizli) — Tarih yazıyorsun yine 

be oğlum. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben senin oğlun 

değilim. Senin kimin oğlun olduğunu da bilemiyo
rum. 

•BAŞKAN — Sayın Avcı, Sayın Avcı, çok rica 
ediyorum size. 

ORBAN BÜRGİT (Devamla) — ...Aradığım hal
de bulamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elimizde her türlü güç var. 
Parlamentolar, gerçekten İngilizlerin dediği gibi «Ka
dını erkek, erkeği kadın yapma» olanağı dışında, 'her 
türlü güce sahip. Meselâ, vatandaşın, En Az Geçim 
İndirimi tasarısının kabul edilmesi için beklediği bir 
gün'de, sırf Adalet Partisinden gelmedi diye, parmak 
sayısı ile bunu reddetme gücü var elimizde. Hatta 
elimizde şu güç de var : İçtüzüğümüze göre, 1 yıl içe
risinde, reddedilen bir kanun teklifi yeniden gelemez; 
ama o İçtüzüğü değiştirecek parmak sayısı da var, 
yapabilirsiniz. Şu anda eğer istiyorsanız, biraz frenle
mezsek kendimizi Sayın Cumhurbaşkanının vetosunu 
hiçe alırız, biraz daha ileri gideriz ve diyebiliriz ki : 
«iEski milletvekilleri, kanun teklifi hariç, Parlamento 
üyeliğinin bütün haklarından yararlanırlar». 

©eğerli arkadaşlarım, zaman zaman düşünüyo
rum, bir çok haklara sahip olmamız lâzım, daha faz
la haklara sahip olmamız lâzım; ama niçin vatandaşla 
Parlamento arasına bir duvar giriyor? Niçin her gün 
iç içe olduğumuz, kulisimizde, görüşmelerimizde bi
zimle beraber olan basın mensuplarıyle dahi aramıza 
bir duvar giriyor, kendimizi yeterince anlatamıyoruz? 
Bazen öyle hızlı gidiliyor ki, bazen öyle yapılmaması 
gereken şeyler yapılıyor ki, doğal haklarımızı arar
ken dahi o yapılmaması gereken şeylerden dolayı, 
kendimizi anlatamaz duruma geliyoruz. 

Siz bir parlamento düşünün, bu parlamentonun 
gündeminde, bütün vatandaşları genel sağlık sigortası 
kapsamına alacak tasarı ve teklifler vardır veya gel
mek üzeredir. Amacı bütün vatandaşları genel sağlık 
sigortası içerisinde hekime, hastaneye, ilâca kavuştur
mak olan bir devlette, onun getirilişini bir kenara bı
rakırsanız veya bırakmaz getirir de, onu getirdiğinizi 
vatandaşa göstermezcesine, burada «Eski parlamenter
lerin ailelerine de hekim, ilâç masrafı verilir» derse
niz, o zaman 40 milyon (eksi) 600 olmaz mısınız? As
lında bütün vatandaşlara getiriyorsunuz bunu. E, ne-
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d ir imtiyazı? Size bir imtiyaz yok, olmaması lâzım; 
ama, buraya yaldızlı koyarsanız ve öbürünü göster
mezseniz, bu bir imtiyazmış gibi görünür ve siz im
tiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitle içerisinde, imti-

, yazılı sınıflı, parti farkını düşünmeden, sadece birbi
rini gözeten insanların topluluğu gibi görünürsünüz. 
Aslında böyle değil, biliyorum. Ama düşünün, biraz 
önce görüşülen en az geçim indirimi ile ilgili tasarı
da, Hükümet yerini almazken, Komisyon ortalarda 
görünmezken, vesaire; burada «Hükümet nerede?» 
dendiği zaman, çok sevdiğim 3 Bakan arkadaşım bir
birini omuzlarcasına Hükümet sırasına doğru gidiyor; 
çok önemli bir kanun mu; 40 milyonu mu İlgilendiri
yor? Hayır. 20 milyonu?.. Hayır. 10 milyonu?.. Ha
yır. Bir milyonu?.. Hayır. 10 bini?.. Hayır. Bini?.. 
Hayır. 

Olmaz arkadaşlar, olmaz; anlıyorum, eski par
lamenter bu şerefli çatının altında görev görmenin 
birtakım tatlı hatıralarını muhafaza etsin, kendisine 
yeşil pasaport- verilsin, emekli memura verildiği gibi; 
kendisine şu yapılsın, bu yapılsın. Mademki Sayın 
Cumhurbaşkanının vetosuna karşı çıkarken diyorsu
nuz ki : «!Bu aslında kanunla konan imkânlar değil
dir, bu halen İktisadî Devlet Kuruluşlarının yönetim 
kurullarının kararıyle verilmiş imtiyazlardır», o hal
de, o kurullara kanunla nasıl bir ambargo koyuyorsu
nuz, hem de süresiz olarak? Öyle bir ilişki kurulacak 
ise ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin bu imkânları 
gerçekten var ise, konuşun; kendileri böyle «pas» mı 
verirler isteyene, almak isteyene, kabul edene, şu olur, 
bu olur. Ama bunları «baç» olarak biçiyorsunuz; ne
reye? Yukarıda İktisadî Devlet Teşekküllerinin dos
yaları Komisyonda görüşülüyor, her birinin zararı 
meydanda. «Efendim Türk Halva Yollarında eski par
lamenter de yarı yarıya gider.» Niye?.. Niye?.. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bir dakikanız var efen
dim, 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hay, hay efen
dim. 

E, zaten zarar ediyor. 
Bir başka şey daha : Meğer eski yönetim kurul

ları da beda'va gidermiş; onu kaldırmak imkânı eli
mizde, onu kaldıralım kanunla, verimliliğini, kârlılı
ğını getireceksök. 

©Öyle bir kanunu gönül rahatlığı ile görüşmek dahi 
pek doğru değildir. Değerli arkadaşlarımdan rica edi
yorum, bu kanunu getiren Komisyon üyesi arkadaş
larımdan, gündemde 'birbirinden çok daha önemli ve 
geniş vatandaş kitlelerinin yararına olduğu bildirilen 

— 231 

yasa teklifleri beklerken, Meclisimizin tatile gireceği 
bir sırada, bunların hepsini bir kenara atarak, Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu eski üyelerine ye
ni imtiyazlar sağlayacak, böyle bir kanun teklifini gö
rüşmekten hazer edelim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Değerli arkadaşlarım, Hükümet temsilcisi olarak 

Hükümet yerinde bulunan sayın Karaca, Başkanlığı
mıza gönderdiği bir tezkere ile, aldığı ani bir hastalık 
haberi üzerine Genel Kuruldan ayrılmak zorunda bu
lunduğunu ifade etmiştir. 

Bu nedenle Hükümeti temsilen başka sayın üye 
yoksa, bu konudaki görüşmeleri burada kesiyorum 
efendim, 

Bu konudaki görüşmeler bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir efendim. 

4. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 4 ncü sırada, 
1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin değiştiril-. 
meşine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
porunun görüşmeleri var. 

Sayın Komisyon?... Burada. 
Sayın Hükümet?... Yetkilisi burada. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Komisyonu

nun raporu gayet kısa, Genel Kuralu bilgi sahibi 
etmek için raporu aynen okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tasarının tü-: 
mü üzerinde görüşme açıyorum. 

Bu ana kadar bize gelen söz talepleri; Sayın Re
şit Ülker ve Sayın Hasan Yıldırırn'a aittir. 

Söz, Sayın Reşit Ülker'de. Burada mı efendim Sa
yın Ülker?... Yok, 

Sayın Hasan Yıldırım, buyurunuz efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 nci mad

delerinin değiştirilmesine dair Hükümet tasarısını 
görüşüyoruz. 

Gelen tasarıyı hukukçu arkadaşlarımın, gerçekten, 
özeHnikle hukukçu arkadaşlarımın tetkik ettikleri inan
cını taşıyorum, 

(/) 319 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarı, geldiği biçimde kanunlaşırsa, bunu içten
likle söylüyorum, uygulamada uzun yılları olan bir 
hukukçu arkadaşınız olarak, çok vahim, çok kor
kunç sonuçlar doğuracağı inancındayım. 

Bir defa tasarı, sıradan basit hükümleri ihtiva 
etmiyor. Tasarı hazırlanırken, alelacele Hükümetten 
çıkarılarak Adalet Komisyonuna getirildikten sonra, 
yine bir el çabukluğu ile Parlamentoya indirilmeme
si gerekiyordu kanıma göre. Bilim adamlarının, sanat 
adamlarının, baronun, memlekete hizmet vermiş, yıl
larını adliyeye vermiş hukukçu arkadaşlarımın mü
talaalarının alınması gerekirdi. O zaman tasarı, daha 
faydalı, daha uygun olurdu. Hatta benim kişisel ka
nıma göre, sözünü eğitim kurumlardan fikir alınmış 
olsa idi, öyle inanıyorum ki, Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine da
hi lüzum kalmayacaktı. Bu girizgâhtan sonra tasa
rı ile ilgili kişisel düşüncelerimi yüce huzurlarınıza 
arz etmek isterim. 

Değeni arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddeleriyle ilgili Hükümet tasarısı
nı, fikir, yayın, 'basın ve düşünce özgürlüğüne indi
rilmek istenen fevkalâde bir darbe olarak görüyo
rum. Eğer sözü edilen tasarı kanunlaşırsa, Türkiye'yi 
uygar ülkelerim içinden çıkaracağız, ilkel toplumların 
yanına oturtacağız. Bu tasarı kanunlaşırsa düşünce, 
bilim ve basın özgürlüğüne sansür getirmiş olacağız. 
Oysa düşünce, bilim ve hasın özgürlüğü Anayasanın 
güvencesi altına alınmıştır. Anayasanın 22 nci mad
desi, «Basın hürdür, sansür edilemez» der. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen tasarı Anayasanın 
esprisine tamamen aykırıdır. Getirilen tasarı ile Ce
za Kanununun sözü edilen maddelerine iki yeni kav
ram getiriyor. Halbuki Ceza Kanunu gerçekten ke
sinlik ister. Nereye çekerseniz çekin o manaya ge
lebilecek, o manaya getirilebilecek iki tane yeni kav
ram getiriyor, 

Kavramlardan birisi şu «Müstehcan ve hayasızca.» 
Ceza Kanununun halen meri olan maddesinde var 
bu kavram. «Veya» diye ilâve ediyor: «Cinsî arzu
lan tahrik ve istismar maksadıyle yahut halkın ar 
ve haya duygularını inciten, genel ahlâka aykırı ola
rak yazılmış her nevi kitap, basım vesaire.» bu iki 
kavram. 

Bana göre, bu yeni iki unsuru ilgili maddelere 
monte etmeye hiç de gerek yoktur. Gerekçeden de 
anlaşılacağı üzere, bu iki kavram kanunda mevcut, 
müstehcen ve hayasızca kavramların içinde yer al-
maktadır^ Hükümetin gerekçesi böyledir. Yargıtayın 

yerleşmiş inançları bu yoldadır. Hukukçu arkadaşla
rım, Yargıtay üyeliği yapmış parlamenter arkadaşla
rım bu hususta bilgi sahibidirler, İnsaf etsinler, ona 
göre oylarını kullansınlar. 

Soyut olan bu iki kavramı Türk Ceza Kanunu
nun ilgili maddelerine monte etmenin amacı; kanu
nun uygulama alanını çok geniş tutmaya matuftur. 
Her türlü neşriyatı sansür altına almak, Hükümetin 
emriyle neşriyatın toplattırılmasını sağlamak, Tür
kiye'yi karanlık, fikir, yönünden geri bir ülke haline 
getirmektir. Anayasaya ve hukuka saygı duymayan 
Demire! Hükümetinin bu tasamyle amaçları budur. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 426 
nci maddesine monte edilmek istenen kavramlarla, 
soyut olan bu kavramlarla neyi cezalandıracaksınız? 

Kişinin özgürlüğü ile ilgili ceza kanunları kesin 
hükümler ve kavramlar ister. Soyut kavramları Ceza 
Hukukuna sokmaya ve siyasal iktidarın arzularına 
göre uygulamasını sağlamaya hakkımız olmasa ge
rek. Önemli olan, müesseselerin varlığıdır. Siyasal 
iktidarlar gelip geçicidir arkadaşlarım. 

Hükümet tasarısı aynen kabul edilirse; neler 
olur, Türkiye'de neler yapılır, neler yapılmaz; bu ko
nuda kısaca düşüncelerimi arz edeyim. 

Bir defa, 19 Mayıs gösterilerini yaptıramazsınız. 
Spor kıyafetiyle çekilen liseli genç kızlarımızın re
simlerini bir yerde göremezsiniz. Genel ahlâka aykırı 
ve cinsî arzuları tahrik edicidir diye, Sayın Adalet 
Bakanı Müftüoğlu ile, hemşehrim Çorum Savcı Yar
dımcısı Abdurrahman Kişioğlu'nun kafasında olan 
kimseler gelip yakanıza yapışacaklardır. 

Arkadaşlarım, bu tasarı kanunlaşırsa, turizm ge
lirlerimizde büyük düşme olacaktır. Aksini iddia 
eden, bu kürsüye çıksın tartışmasını yapalım. Plaj
larda gelemezsiniz. Plajda eskaza bazı dostlarınızla 
çektirdiğiniz resimleri, bir gazete veyahut bir resim
ci astı. Ne diyecekler efendim? Kanun açık, plajda 
plaj kıyafetiyle çektirdiğiniz bu resim cinsî arzuları 
tahrik edici nitelikte ve de genel ahlâka aykırıdır 
efendim denecektir. Gelip resimcinin ve sizin yakanı
za, demin sözünü ettiğim kafadan iki tane hukukçu 
yapışmış olacaktır, kanun budur diye. Kanun namı
na hareket ediyoruz diyeceklerdir. 

Değerli ankadaşlanm, bu tasarı kanunlaşırsa, po
lisler sokaklara dalacaklardır. Konuşmamın başında 
arz ettim; konu vahimdir ve korkunçtur. Üzerinde 
ciddiyetle durmak zorundayız. Polisler sokaklara da
lacaklardır. Faili meçhul olayların faillerini tespit 
için değil, öyle bir şey olsa amenna, saygıyla karşı-
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Iayacağıım. Arkadaşlar, ya ne için? Bütün, kitap, ga
zete, plak, 'bant dükkânlarını arayacaklar. Şarkı na
sıl söylendi, plakta, kasetlerde neler var diye... Der
gi kapaklarında masum resimler bulunan kitapları 
toplayacaklardır, Kanun ne diyor? «Genel ahlâka 
aykırı» diyor, «cinsî arzuları tahrik edici» diyor... 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, süreniz bitmek üze
re efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bittiği an sö
zümü keserim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, bitmek üzere efen
dim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — «Tahrik edi
ci» diyor. 'Bir yıldızın dergi üzerinde, yarıya kadar 
göğsü açık veyahut da dizinin üzerine kadar ba
cağı açık; o dergi toplattırılacak, genel ahlâka aykı
rı, cinsî arzuları tahrik edici niteliktedir diye. 

Bu tasarı kanunlaşırsa, sinema afişleri inecek ve 
yerine yüzü, gözü kapalı sanatkârlarımızın sahneye 
çıkacağından kuşkunuz olmasın. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, süreniz bitti. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başaknıtm... 
Hemen şunu ifade etmek istiyorum: Sinemalarda 

müstehcen filmlerin oynandığını, dergilerde açık se
çik resimlerin olduğunu söyleyebiliriz, ben de söyle
rim. Bunları mer'i mevzuat içinde önlemek mümkün
dür. Soyut olan, genel ahlâk ve cinsî arzuları tah
rik edici kavramları Ceza Kanununun bu hükmüne 
lütfen sokmayalım. 

Konulmam ve sürem bitti. Şimdilik düşüncelerim 
bundan ibaret. Maddelere geçildiğinde, düşünceleri
mi arz etmek üzere yine huzurlarınıza çıkacağım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Yasin Hatiboğlu'nda. Buyurunuz Sayın Ha-
tiboğlu. 

M. S. P. GRUPU ADINA YÂSÎN HATİBOĞ-
LU (Çorum) — Muhterem Başkan, değerli arkadaş
larım;1 

Çok geniş çevreyi alâkadar edecek bir kanun ta
sarısı üzerinde görüşme yapıyoruz. Daha önce 1974 
senesinin, yanlış hatırlamıyorsam, Temmuz ayı için
de bendenizin ve arkadaşlarımın imzasını taşıyan bir 
de teklif vermiş idik. 

Bunu şu bakımdan ifade ediyorum: Aslında bu, 
yeni hissedilen bir sıkıntı, acısı, ıstırabı yeni duyulan 
bir eksiklik değil. Ne yazık ki, komisyonlar bu İşi 

uzattılar ve Yüce Heyetiniz iltifat buyurdunuz, me
selenin ehemmiyetinin idrakini gösterdiniz ve tekli
fimiz böylece gündeme girdi. 

Bu arada Hükümetimiz, büyük bir gayret göstere
rek Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 nci mad
delerini veniden ele alan bir tasarı ile geldi. Şimdi 
bu tasarıyı görüşüyoruz. 

Aslında, hani bu tasarının tadil maddelerinin 
aleyhinde iki söz söylenirse, lehinde olmak üzere 
sonsuz söz Söylenebilir; «bu tasanyle 19 Mayıs ha-. 
rekâtını yürütemezsiniz» sözüne karşı da çok söyle
necek sözümüz vardır. Aslında 19 Mayıs Bayramı, 
bir Gençtik Bayramıdır. Bunu getirip, burada Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin görüşülmesi sı
rasında işin istismarına sokmanın kimseye bir fay
da getirmeyeceğim ifade etmek istiyorum. Bunun 19 
Mayıs bayramiyle ne alâkası var? Bu tasariyle ve bu 
mevzuunda verilmiş teklifle arzu edilen husus genel 
ahlâkın korunmasıdır, kamu ahlâkının korunması
dır, gelecek günlerin idarecisi olacak gençlerin edep
li, hayalı, dürüst, sinir sistemi sağlam, asabî tansi
yonu normal gençler olarak yetişmesini sağlamak
tır. 

O balcımdan ben, işin istismara müsait olan kıs
mı üzerinde duracak değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimizin caddeler üze
rinde gördüğü afişler, gazeteler, sinema perdelerin-
deki hayalî resimler ibret vericidir, üzüntü vericidir, 
hatta insanı hicaptan çatlatıcı niteliktedir. 

Bundan dolayı, gelecek kuşakların, genç nesille
rin istikbalini düşünmek ve bunun için gerekli ted
birleri almakla mükellef olan Yüce Parlamento, bu
nun çaresini bugün getirmeye mecburdur. 

Bu tasarıya hiçbirimiz sırtımızı dönemeyiz. He
pimizin çocuğu, kızı, oğlu, karısı, anası, bacısı, var. 
Hangimiz acaba eşimizle, ahbabımızla, komşumuzla 
rahat bir televizyon seyredebiliyoruz, rahat bir film 
seyredebiliyoruz? Bırakın siz film seyretmeyi, hangi 
film afişinin önünde yüzümüz kızarmadan geçebili
yoruz? Bunu neyle izah edeceğiz, sanat eseriyle alâ
kası var mı bunun, öğreticilikle alâkası var mı bu 
hayasız resimlerin? Tedbir getirmezseniz neyle önle
yeceksiniz? 

Daha önceki tatbikatta, kanundaki, boşluktan is
tifade etmek suretiyle mevkute ve gayri mevkuteler, 
edepsiz resimlerle dolu bu gazete ve mecmualar top
latılıyor idi. Yargıtayımız, şu Yüce Mahkememiz 
'hangi gerekçeye dayandı bilemiyorum ve bu kararı 
burada tahlil edecek de değilim. Aldığı bir kararla 
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her yerde bunların toplatılmasının önüne geçmeye 
çalıştı. Kanundaki boşluktan tabiî istifade etti. îşte 
bu boşluğu bugün gidermeye mecburuz. 

!Mulhterem arkadaşlarım, bir kere müstehcenliğin 
önlenmesi lâzım. Bugüne kadar bu tip gazetelerle, bu 
tip yayınlarla yeteri kadar kimse meşgul olmamış, 
bunu kabul edelim. Bundan dolayı, sanki çıplak re
sim neşretmek mutat hale gelmiş; normali çıplak re
sim neşreümek anormali de bununla mücadele etmek -
miş gibi bir tatbikat yerleşmiştir. Buna hiçbirimizin 
hakkı yok, bu imkânı vermeye hakkımız yok. As
lında bunun tedbirlerini almak bizim için kaçınılmaz 
bir vazifedir., 

Ayrıca, müstehcenliğin tarifi getirilmemiş bugü
ne kadar mevzuata. îşte gelen tasarı bunları yapıyor. 
Hem tatbikat kolaylığı getiriyor, hem de müstehcen
liğin tarifini yapıyor. Bazı arkadaşlarımızın hatırına 
gelebilir, yahut mukadder sual olabilir ki, acaba 
sanat eserlerinin gelişmesi önlenebilir mi bu kanunla? 

Bendeniz o kanaatteyim ki ve zaten gelen tasarı
daki vuzuh da onu gösteriyor ki, sanat eseri ile bu 
mücadelenin sureti katiyede ilgisi ve alâkası yoktur. 

Ayrıca, tabiî bu mücadelede yalnız kanun hü
kümleri de 'kâfi değil. Mahkemeler neticeye vara
bilmek için birtakım incelemeler yaptırır, bilirkişi 
tetkikatı var bunlar çok mühim şeyler... Siz bir re
sim öğretmenini getirir bilirkişi olarak tayin eder, 
ondan sonra da, falan gazetenin çırılçıplak resimle
rini tevdi ederseniz, elbette ressamlığı tutacaktır 
onun, kendi yaptığı portreler gözünün önüne gele
cektir, kendi modelleri, kendisinin çırılçıplak ortaya 
koyduğu modelleri hatırına gelecek ve buna müsteh
cen demîyecektir. 

Bu sebeple, işte gelen bu tasarı bu eksiklikleri 
kapatıyor kanaati var bizde. 

Muhterem arkadaşlarıım, mevzuat eksikliğinden 
dolayıdır ki, bugüne kadar etkili mücadele yapıla
mamıştır. Gerçi birçok gazete ve mecmua aleyhine 
dava açılmıştır. Ben yanlış tespit etmedimse, 1974 
yılına kadar 1781 sanık hakkında 1627 dava açıl
mıştır. Bunun bir kısmı takipsizlikle neticelenmiştir, 
bir kısmıma da ceza verilmiştir, ama sırf çıplak resim 
bastığı için elde ettiği kazancın bir kısmı ile yaka
sını kurtarabilmiştir. 

İşin teknik yönü bu noktaya gelmişken, bir de 
'içerisinde bulunduğumuz, Yüce Türk Milletinin ge
leceği ile alâkalı kısmına, bir - iki satırla temas et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, basın özgürlüğü, basın 
hürriyeti elbette çok iyi şeydir; ama her müessese 

kendi hürriyetini, herkesten çok kendisi korumaya 
mecburdur. Hiçbir şeyin suiistimali, hiçbir şeyin, 
hatta hürriyetin dahi hürriyetsizliğine imkân ve fır
sat veremeyiz:, 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız Türkiye yalnız 
kendi dahilî mevzuatında değil, miletlerarası birta
kım anlaşmalarda da bu tip neşriyatla mücadele için 
söz vermiş, imza koymuş vaziyettedir. 

5394 sayılı Milletlerarası Sözleşme şu hükmü ge
tirmiş: «Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılması ve 
müstehcen neşriyatın tedavülünün ve ticaretinin me
ni.» Biz, aslında milletlerarası birtakım anlaşmalarla 
'bunu zaten taahhüt etmiş vaziyetteyiz. Milletlerarası 
anlaşmalarda bu taahhüde girmiş bir milletin parla
mentosunun, dahilî birtakım müstehcen neşriyatla 
mücadele etmemesinin, edememesinin makul ve meş
ru hiçbir sebebi olamaz. 

Gençlerimiz artık o noktaya getirilmiştir ki, çan
talarında fizik, kimya, cebir kitabı yerine; birtakım 
çırılçjiplak resitaller taşır olmuşlardır. Bu, gençlerimi
zin sinir sistemini bozmakta, takip ettiğimiz kada-
riyle gördük ki, televizyonda yapılan birçok oturum
da kızlarımız, genç kadınlarımız bundan şiddetle şi
kâyetçidir, delikanlılarımızın birçoğu bundan şikâ
yetçidir, ruh profesörlerimizin birçoğu bundan şikâ
yetçidir. Buna, bu sebeple çare bulmaya mecburuz. 

İMiHetlerarası Fuhuşla Mücadele Cemiyetinin 2 
neti kongresinde üyelerden Emilly Prossy'nin bir ko
nuşması var, diyor ki; «Bu aşağının bayağısı resim 
ve fotoğraflar, vatandaşın zihnî inkişafını fecî şe
kilde bozarak cemiyet hayatmda heyecan ve ihtilâl 
yaratmaktadır. Bunların zavallı ve talihsiz müşterile
ri de cinayetten cinayete sürüklenmekte, hayatları 
altüst olmaktadır. Binlerce mektep talebesi, bahsi ge-: 
çen neşriyatın tesiriyle hayatını kaybetmektedir.» 

Muhterem arkadaşlarım, gazeteleri açın görün, za
man zam in ibret verici ve üzüntü verici manzaralar
la karşıya karşıya geliyoruz. Altını okuyorsunuz, bir 
genç 'kızımız, sinir sisteminin bozukluğundan intihar 
etmiş... tşte bunun bugün çaresi konuşuluyor, bu
nun çareleri getiriliyor. Mesele bu kadar vazıhken, 
mesele bu kadar rniUetimizi çok yakından alâkadar 
ederken, millî bütünlüğümüzle, genel ahlâkımızla, ma
nevî değerlerimizle »bu kadar yakın ve yaklaşıkken, 
bunu hâlâ alıp, götürüp, «19 Mayıs hareketindeki 
kızların resimleri basılamayaeak» demenin bir ma
nası yok. 

Ben, muhterem ve çok kıymetli arâkdaşımın, ben
den önce konuşan arkadaşımın sözlerini bir türlü 
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hazmedemiyorum. Şu yönden hazmedemiyorum: Hele 
burada isim vermesini sureti katiyede uygun görmedim^ 
Adalet Bakanının ismini vermesi, bilmem falan yer
deki savcının ismini vermesi doğru şey değildir. Bu
nunla mücadeleye hepimiz vazifeliyiz, hepimizin kı
zı var, hepimizin oğlu var, hepimizin evinde televiz
yonu var, hepimizin çarşısında sineması var. Bunla
rın önünden geçmeyecekmiyiz, iki ahbap bir eve mi
safirliğe gidip oturamayacak mı, bir film seyredeme
yecek mi? Bunun çaresini ne zaman getireceğiz, bu
nun tedbirini ne zaman alacağız? İşte bu fırsattır, 
bu fırsatı değerlendirmeye mecburuz, bu bizim çıkış 
yolumuzdur, bunu başka türlü değerlendirmenin ma
nası yok. Çırılçıplak resimlerin neşredildiğini kabul 
ediniz ve bunun ' ucunu bıraktığımızı kabul ediniz, 
mücadele yapmadığımızı da kabul ediniz; hangi eko
nomik derdimizi halledecektir bu sokaktaki çıplak
lık, hangi manevî meselemizi halledecektir sokaktaki 
çıplaklık, hangi maarif meselemizi halledecektir, sa
natın hangi zirvesine yükselecektir falan mecmuada
ki çırılçıplak resimler? Meseleyi bu kadar... 

HASAN BASRİ AKKÎRAY (İstanbul) — Niye 
takip etmiyorsunuz, yeteri kadar kanun var. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sayın arka
daşım, değil efendim; bir hukukçu arkadaşımın «ka
nun var» demesi, «bu mevzuda yeteri kadar kanun 
var» demesini ben şahsen yadırgıyorum. Kanun var, 

ona vuzuh getiriliyor. Müstehcenin tarifini bulamaz
sınız. Kim toplayacaktır, kim muhakeme edecektir? 
Bulamazsınız... Neşir merkezi mi toplayacaktır, neşir 
merkezi mi yargılanacaktır, yoksa gazetenin satıldığı 
yer mi yargılanacaktır? Buna çare yoktur, işte bu 
getiriliyor. İstanbul'da bir gazete basılacak, çırılçıp
lak bir resim 'basılacak, Hakkâri'de tahribatını ya
pacak, ama siz, Hakkâri'de takibat yapamayacaksı
nız. •Niye? Neşir merkezi değildir, diye. Bu memle
ketin misakı millî ile çizilmiş hudutları içerisindeki 
her insan kardeşimizdir, buna taraftar olan, buna 
taraftar olmayan herkesin kızı kardeşimiz
dir, müteessir olan insanı bizim parçamız
dır. Buna, elbirliği ile, meseleyi kökünden hallede
cek çareler getirelim diyoruz. Bizim maksadımız 
budur. 

Muhterem üyeler, ben öyle zannediyorum ki, gün
deme alınması mevzuunda gösterdiğiniiz itibarı, ilti
fatı burada esirgemeyeceğiniz kanaatindeyim. Bu, 
cidden millî bir mesele haline gelmiştir. Yazıktır; ço
cuklarımıza acıyalım, gençlerimize acıyalım. Bu hiç
bir şey razandırmaz. Eğer çocuklarımızın manevî 

şahsiyetini geliştireceğine beni inandırırsanız, aley
hinde oy kullanalım; ama hiçbir faydası yoktur. 

İtibar göreceği ümidi ile Millî Selâmet Partisi Gru-
pu adına hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (M. S. P. 
ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İsmail Hakkı 

Köylüoğlu, 'buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KÖY
LÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
lar; Adalet Partisi Grupu ve şahsım adına hürmet
lerimi arz ederim. 

Son senelerde Efkârı Umumiyede ve basında ko
nu edilen, cemiyet için zararlı olan müstehcen neşri
yattan söz edeceğiz. 

Türk Ceza Kanununda müstehcenin tarifi yapıl
mamıştır. Tasarı maddeye açıklık ve müessiriyet ge
tirmektedir. Cemiyetin manevî hayatı için ve korun
ması için tehlike teşkil eden hareketlerin cezalandı
rılması lâzımdır. Müstehcenin tarifinin yapılmaması, 
tatbikatta müşkülât çıkarmaktadır. Müstehcenin lü
gat manalı; ayıp, terbiyesizce, iğrenç manalarını kap
sar. Müstehcen hareketler umumî ahlâka aykırı ve 
halkın edep duygusunu inciten fiillerdir. Müstehce
nin tarifinde hicap esas tutulur; ölçüsü, ferdî değil, 
müşterek duygudur. Ortak yaşayanlar arasında, or
tak ve vasati bir duygu müstehcenin ölçüsüdür. 

Taassuba ve aşırı telâkkilere bakılmaz. Takdir 
buna göre yapılır, tarifler zamanla ihtiyaca cevap 
vermeyebilir, Değişen ve gelişen cemiyette genel ah
lâkı ve adabı incitme bu takdirin ölçüsü ola
caktır. 

Yargıtay, kararlarında, halkın ar ve haya duygu
sunu rencide etmeyi müstehcen mahiyette kabul et
miştir. Eski matbuat kanunumuzdaki tarif de bu ma
hiyettedir. 

İlim ve sanat eseri olduğu ileri sürülen şey, şeh
vet ve sefahat duygularını tahrik ediyorsa ve bu ma
hiyette ise, müstehcen sayılacaktır. Ar ve haya duy
gumuzu rencide eden yazı ve resim müstehcendir. 

Tasan ile değiştirilen madde kapsamına, cinsî ar
zuları tahrik ve istismar ve halkın ar ve haya duygu
larım incitme unsurları da ahnmıştır. Böylece, deği
şik hadiselere maddelerin tatbiki sağlanmıştır. 

Müstehcenliğin cezalandırılmasında maksat, gele
cek bir kötülüğün önlenmesi içindir; genel ahlâkın 
düşmemesini sağlamk içindir. 

Umumî adap cemiyetin manevî malıdır, temelidir. 
Sosyal tahsil gören hâkimlerimizin, umumî ve mes-

— 235 — 



M. Meclisi B : 111 15 . 6 . 1976 O : 1 

lekî bilgilerinin ışığı altında, kanunda tespit edilen 
Ölçüler 'çerisinde müstehcenliği takdir etmeleri lâ
zımdır. 

Mer'i kanunlara itaat etmek herîcesin vatandaşlık 
vazifesidir. Hâkimler vazifelerinde bağımsızdırlar. Ana
yasaya, kanuna, hukuka ve vicdanî kanaatlarına gö
re hüküm verirler. 

Cemiyetimiz için zararlı bilinen neşriyat ve hare
ketler üzerinde hâkim ve savcılarımızın hassasiyetle 
duracaklarına eminim. Vatanımız ve milletimiz için 
yıkıcı ve zararlı yayınlar üzerinde de durulmasını arz 
ederim. 

Bu yayınların fikir ve inanç hürriyetiyle ilgisi ve 
alâkası yoktur. Sivil ve askerî mahkemelerce hakla
rında toplama kararı verilen yasak kitaplar her yer
de satılmatkadır. Bunlar üzerinde de durulmasını 
ehemmiyetle arz ediyorum. 

Hepimiz, «demokrasi yaşasın, kanunlar hâk^m ol
sun, diyoruz, milletin refah ve saadetini 'istiyoruz, 
maddî ve manevî bakımdan kalkınmasını istiyoruz, 
bu idarede herkes yerini ve yetkisini bilsin ve vazi
fesini ya >sm diyoruz. Cemiyetin korunması ve mü
dafaası bakımından, son senelerde artan, umumî ah
lâka aykırı ve halkın edep duygusunu inciten filler 
müstehcen hareketler olup, bu tasarı mevcut mad
delere açıklık ve tesir getireceğinden, Adalet Partisi 
Grupunun reyleri bu tasarı hakkında müspet olacak
tır. 

Kanunlar ne kadar mükemmel olursa olsun, onla
rı tatbik edecek hâkimlerdir. Kanunları cemiyetteki 
değişik hadiselere tatbik etmek büyük bir sanattır. 
HâkimlePimiiz şimdiye kadar bu mahareti göstermiş
tir, bundan böyle de göstereceklerine inanıyor ve 
güveniyorum. Çıkardığımız kanun maddelerine can 
verecek tatbikatı yapacak hâkimlerdir. Adalet duy
gusu ve millî hâkimiyet prensibi bütün yargı organ
larının ilkesi ve ideali olmalıdır. 

Buındın böyle resimler, afişler ve yazılar, ar ve ha
ya duygumuzu rendde etmeyecektir. Bayağı yazılar, 
resimler ve afişler yerlerinden inecek ve yasaklana
caktır. Hak ve hürriyetlerimizin asıl teminatı bu duy
gu ve anlayıştır. Bunu sağladığımız ölçüde başarılı
yız demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısının mil
letimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan di
ler, hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Akkiray, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına bu/urunuz, 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN BASRİ AK
KİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 

Hükümce, Ceza Yasamızın bazı maddelerini de
riştirmek amacıyle yeni bir tasarı getirdi. Ülkenin bü-
vük bir ekonomik çıkmaz içinde bulunduğu, dış iliş
kilerimizde darboğazlara girildiği, haklı davalarımızın 
yabancılara tanıtılmasında zorluk çekildiği, her gün 
birkaç ge.ıç insanın sokaklarda öldürüldüğü bir dö
nemde bunlara önlem getirmek yerine; Hükümetin, 
çıplak kadın resimlerini yasaklamak için tasarı ha
zırlama sabasında bulunması, Türk halkı olarak bü
yük bir talihstoliktir. 

Daha geçen gün, işçi kesiminde çalışma barışını 
sağlayacak ve demokratik ilkeleri yaygınlaştıracak 
referandumu reddeden bir Hükümetsin, böyle bir 
davranış içinde olması cidden üzücüdür. 

Değerli arkadaşlarım, iktidar her şeyi bir tarafa 
bırakmış ahlâk dışı, müstehcen gerekçeleriyle yeni 
yeni özgürlük kısıtlayıcı yasalar hazırlamaya koyul
muştur. 

Türk Ceza Yasasının müstehcen yayınlarla ilgili 
426, 427 ve 428 nci maddeleri değiştirilerek, çok 
geniş kapsamlı sözcüklerle yeni suçlar yaratılıyor ve 
bu gibi eylemlere iki yıla varan hapis cezalan ön
görülüyor, Ceza Yasamızın 426 ncı maddesine bu 
tasan ile yapılan eklemelerle, cinsel arzuları tahrik 
ve istismar maksadıyle halkın ar ve haya duygularını 

, inciten, ^enel ahlâka aykırı her türlü yayın, resim ve 
davranışları suç olarak kabul ediyor ve cezalarda ar
tırma yaparak, bu gibi eylemlere altı aydan başla
yan cezaları öngörüyor. Oysa bugün mevcut olan 426 
ncı madde, müstehcen ve hayasızca olan tüm yayın, 
resim, film ve davranışları suçlamakta ve bunlara 
iki yıla kadar hapis cezası ile 15 liradan 500 liraya 
kadar para cezası öngörmektedir. 

O karlar mükemmel ve uygarca bir maddedir ki 
bu; müstehcen ve hayasızca olarak nitelenen yazı, 
resim, film ve başka eylemleri suçlamakta ve en uy
gar ülkelerde bile ancak bunlar suç unsuru olarak 
kabul edilebilmektedir. Bu konuda bir noktaya dik
kat etmek yeterlidir sanırım; her türlü cinsel görün
tü eğer estetiği 'içeriyorsa, müstehcen olarak nitele-
remez, 

Bizim Ceza Yasamızın birçok maddeleri değişen 
toplum koşuları gözonüne alınarak birçok kez değiş
tirildiği halde, bu maddelere ta 1926 yılından beri, 
yani Ceza Yasamızın kabulünden sonra hiç doku
nulmamış ve buna bir zorunluk da duyulmamıştır. 
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Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma 
amacı ile yaptığı devrimlerden, özellikle Türk kadı
nının peçe ve çarşaftan kurtarıldığı ve onları en uy
gar ülkelerin kadınlarına tanınan haklardan yarar
landırdığı sıralarda yürürlüğe giren Ceza Yasamı
zın !bu hükümlerini, 20 nci yüzyılın son yarısından 
kadın - trkek ilişkilerinin mahremlik kisvesinden 
alabildiğine sıyrıldığı bir dönemde, cinsel arzuları 
tahrik gerekçesiyle yeni suçlar oluşturmak amacıyle 
değiştirmek çok dikel bir davranış demektir. Nedir 
dinsel arzuları tahrik eden davranışlar? örneğin, ün
lü italyan Ressamı Giorgione'nun uyuyan Venüs 
Tablosu; sanırım bu tabloyu bilirsiniz; etli, canlı, gü
zel bir kadın, sereserpe ve çırılçıplak yatmıştır, yüzü 
bize dönüktür bu tabloda. 

Böyle bir tablo cinsel duyumsuzluğu doğal bulu
nan benim Anadolu insanım için bir cinsel tahrik 
aracı olarak kabul mü edilecektir? Ya da sahnede 
siyah elbisesinin biraz yırtmaçlı eteğinden beyaz ba
cağı görünen bir okuyucunun bu durumu, belki İs
tanbul'daki kişiyi tahrik etmez ama, Hakkâri, ya da 
Konya'nın köylerindeki gençlere nasıl bir etki ya
par? 

Bu yasanın yürürlüğünden sonra en öğretici film
lerde öpüşmek de mi yasak olacak? Suç mu olacak 
bunlar, yasaklanacak mı? Olmaz böyle şey arkadaş
larım. Estetik ve güzel yasa'klanamaz. 

Leonardo De Vinci'nin Mona Lisa'sı, yüzünde 
büyülü bir gülümseme olduğu ve saantÇının bu gü
lümsemeyi ustalıkla yansıttığı için ünlü bir yapıt ola
rak kabul edilir. Bu derili güzel bir kadının büyülü 
gülümsemesi de aslında oinsel tahrik olamaz mı? Bu
nu da mı yasaklayacağız? 

Görülüyor kii, eğer cinsel tahrik suç unsuru olarak 
kabul edilirse, tüm sanat eserlerini suçlamak ve Türk 
kadınını eski çağların karanlığına gömmek gereke
cektir. Yüce Meclisin böyle bir günah işleyeceğine ben 
inanmıyorum. 

Tasarı, genel ahlâka aykırılığı da suç unsuru ola
rak getirmiştir. Nedir genel ahlâk? Bu deyim, uy
gulamada çelişkili mahkeme 'kararlarının oluşmasın
da neden olacaktır. 

Sosyal yaşantının yanlış ve dengesiz taraflarını 
eleştirmek için bir bölüm ahlâk dışı olayları kamu
oyuna göstermek ve bunlara önlem getirilmesini sağ
lamak çabaları gene! ahlâka aykırı mı olacaktır? 
Yoksa genel ahlâk belli kişilerin, örneğin MC Hü
kümetinin Adalet Bakanının anlayışı mıdır? 

Bir zamanlar savcı olarak Van'da görevli bulu
nuyordum. Bir subay arkadaş resim sanatından çok 
iyi anlıyordu. Bir çıplak kadın resmi, hem de Batı
nın ünlü ressamlarından birisinin çıplak kadın res
mini kopye ederek yapmış tablodan. Çok hoşuma 
gitti, büyükçe bir şeydi, kendisine rica ettim ve satın 
aldım; fakat henüz yaştı tablo, kuruması için de as
keriyenin gazinosunda, kurusun diye duvara astım, 
kurusun da öyle götüreyim diye. Çok gariptir arka
daşlarım, o sırada ve şimdi bu Parlamentoda millet
vekili olan bir arkadaşım, - o zaman milletvekili de
ğildi - gazinoya girdi ve karşı duvardaki resmi gö
rünce; «Aman günaha girdim» diye çekildi ve ora
daki görevlilere resmi kaldırmalarını söyledi. 

Şimdi, bu denli'doyumsuz ve bu denli güzele tep
ki gösteren kişilerin mi anlayışı genel ahlâk anlayışı 
olacaktır?.. 

Değerli arkadaşlarım, genel ahlâkı korumak de
mek; belli bir ahlâk anlayışını korumak ve buna 
karşı Olan anlayışları yasaklamak demek değildir. 
Demokratik devlet, belli kişilerin ahlâk anlayışının 
bekçisi olamaz. Düşünceler, davranışlar ve anlayış
ların var olan ahlâk kurallarına uygun olup olma
dıklarına, hatta bu kuralları değiştirmeyi amaç alıp 
almadığına bakılmaksızın korunması zorunludur. 
Aslında demokrasi ve özgürlük bu demektir. 

Bir düşünürün, bir terbiyecinin ve hatta bir po
litikacının mevcut ahlâk kurullarını değiştirme ça
basını taşıyan davranışları demokratik ülkelerde ya-
saklanamaz. Aslında, üretim ilişkilerinin değişmesi 
sonucu genel ahlâkın anlamı da değişecektir. Buna 
engel olmaya olanak yoktur. 

Bugün kadın artık bağımsız bir üretim birimidir 
ve her yıl Kadın Hakları Haftası ve yılı düzenlemek 
suretiyle bunun kavgası da verilmektedir. «Cinsel ar
zuları tahrik ediyor» diye kadını kafes arkasına koy
maya olanak yoktur Eğer bu geriye dönük çaba Tan
rı aşkına ise, unutmamalı ki, Tanrı insanı çıplak ya
ratmıştır. Eğer bu ters çaba din uğruna ise, aslında 
îslâmda kadın - erkek ilişkileri bir bilim dalı olarak 
özenle işlenmiştir. Örneğin; Şeyh Al - îmanı Abu 
Abd - Allah Al Nefsavi'nin «Kokulu Bahçe» si, cin
sel ilişkilerin tam yirmidört biçimini anlatan eğitici 
ve öğretici bir yapıttır. 

Ahmet Bin Süleyman'ın -«Şehvet Gücü île Genç
leşme» kitabı, Ömer Halebi'nin kuvvet macunları ile 
ilgili araştırması, Muhammet Ali Ibni Hazm'ın 10 ncu 
yüzyılda yazdığı ve bir haremin içyüzünü anlatan 
«Visale» si Hükümetin getirdiği bu tasarıya göre 
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20 nci Asrın son yarısında modern Türkiye'de suç 
sayılacaktır, olmaz böyle şey arkadaşlarım. 

Bu tasarı ile ilgili değineceğim diğer konu; mev
cut ceza yasamızın 427 nci maddesinde, dergi ve ga
zetelerin sorumlu müdürlerinin cezalandırılmaları 
'kuralının, Anayasanın 33 noü maddesindeki «Ceza 
sorumluluğu şahsîdir» hükmüne aykırı bulunduğu 
nedeniyle biz bu kuralı değiştirme çabasındayız. Oy
sa, Hükümet, bu tasarı ile Anayasaya aykırı olan 
bu kuralı daha da pekiştirmektedir. 

'«Müstehcen», «Genel ahlâka aykırı», «Cinsel ar
zuları tahrik edici» gibi karmaşık deyimlerle suç 
oluşturmak yersizdir. Sadece bugün mevcut olan 
müstehcenlik unsurunun saptanması için bile en bil
gili yargıçlar, en ünlü bilim adamları aynı kanıda 
birleşememektedirler. ©azan birleşseler bile Yargı-
tayın yüksek yargıçları ters kanıya düşerek bu karar
ları bozmaktadırlar. 

Şimdi, bilim adamlarının, yargıçların bile üzerin
de anlaşamadıkları bir konu üzerinde biî gazete so
rumlu müdüründen peşinen böyle bir suç niteliği bek
lemek insan doğasına aykırı değil midir? 

Bu nedenle 427 nci maddedeki, gazete ve dergi 
sorumlu müdürlerinin cezalandırılması kuralını biz 
yadırgıyoruz ve Anayasaya ters olduğu kanısında
yız. Bu konuda çabamız var, yakında Yüce Meclise 
sunacağız. 

Böyle bir tutumla sorumlu müdüre verilecek mah
kûmiyet kararı kamuoyunda âdil olarak kabul edil
meyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, cinsel duyumsuzluğun yay
gın bulunduğu ülkemizde ceza yasalarına ağır ce
zalar koymakla, mahkemeleri, yasaklama ve topla
ma kararlan almaya zorlamakla genel ahlâk koruna
maz. Kadına ekonomik olanaklar sağlanmadıkça, öz
gürlüklere konan kısıtlamalar kaldırılmadıkça bu ça
balar 'boşunadır. Artırılan cezalan müstehcen kitap
ların biraz daha pahalı, seks filmlerinin biraz daha 
gizli gösterdlmesinden başka hiç bir işe .yaramaya
caktır. Artık Türkiye'de bikini mayo ile denize gi
ren kadına bakılmıyor bile; parkta arkadaşı ile floört 
yapan genç kız göze batmaz oldu. Ama Hükümet 
elli yılların, yüz yılların gerisine gitmek çabasında. 

Bu nedenle değerli arkadaşlarım, Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak bu yasaya kırmızı oy ve
receğimizi arz eder,, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkiray. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesiyle ilgili tasarı üzerinde görüşlerimizi ve 
temennilerimizi arza çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Türk toplumu diğer dünya 
toplumlarında olduğu gibi büyük bir gelişim ve olu
şum içindedir. Hayat koşar adımlarla ilerlemektedir; 
koşar adımlarla ilerleyen bu hayatın karşısında geli
şen ve değişen dünya şartları muvacehesinde mevcut 
müesseselerin, kurumların, yasaların yenilenmesinde; 
bunlarda ihtiyaç halinde değişiklik yapılmasında bir 
zorunluk mevcuttur. 

Anayasamız Türk toplumunun çağdaş uygarlık dü
zeyine ulaşması için gerekli sosyal ve iktisadî tedbir
lerin alınmasını öngörmüştür. Bu çağdaş uygarlık dü
zeyine uyma yönünden alınacak tedbirler sosyal ve 
iktisadî yönden mütalaa edilebilir. Ama, Türk toplu
munu millî ve manevî değerlere bağlı ve saygılı bir 
toplum olarak düşündüğümüz takdirde batının ahlâk 
anlamına gelecek şekilde bir gelişimi, bir değişimi ka
bul etmeye imkân ve ihtimal yoktur. 

Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddeleri 
müstehcen ve hayasızca neşriyatla ilgili davranış ve 
hareketlerin kanunda tayin edilen cezanın asgarî mik
tarını aşmak suretiyle tecziyesini öngörmektedir. De
ğişiklik, maddedeki azamî hadde dokunmamaktadır. 
Değişmeden eVvel yasadaki ceza miktarı iki ay iken, 
mevcut 426 nci madde bunu altı aya çıkartmak sure
tiyle bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 20 nci madde
si düşünce ve fikir özgürlüğünden, inanç hürriyetin
den bahsetmektedir. Ama yine Anayasanın bu mad
desini takip eden maddelerini tetkike tabi tuttuğumuz 
takdirde bu özgüllük, umumî ahlâka, millî güvenliğe 
aykırı olmaması şartıyle, temel hak ve hürriyetlere 
dokunmamak şartıyle yasalarla takip edilebileceğini 
öngörmektedir. Fikir ve düşünce özgürlüğü dediğimiz 
zaman bu kavram kalfada kaldığı takdirde, icraî safha
ya dökülmediği takdirde, fiilî davranış ve hareketlere 
inkılâp etmediği takdirde bunun ceza hukuku muva
cehesinde suç teşkil etmesine imkân ve ihtimal yoktur. 
Hürriyetin hudutsuz olarak telâkkisine imkân yoktur. 
Bizim hürriyetimiz başkasının hürriyetinin başladığı 
yerde biter. 

Bir hakkın suiistimalini de kanun himaye etmezi 
Şu halde fikir ve düşünce özgürlüğünün mevcudiyeti 
karşısında Anayasamızın temel felsefesinden, temel 
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ilkelerinden, temel hükümlerinden aynknamıza im
kân ve ihtimal yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, iskandinavya ülkelerinde 
seks bir sanayi haline getirilmiştir. Bütün Batı Av
rupa ülkelerinde seksle ilgili bütün araç ve gereçler, 
bütün vasıtalar ve vasıta mahiyetinde telâkki edilen 
her şey serbest olarak satılmaktadır, serbest olarak 
ihraç edilmektedir, ticarî mevat haline getirilmiştir. 

Batı Avrupa ülkelerinde, iskandinavya ülkelerin
de seks sanayii ticaret haline getirildi diye; Türk top
lumunun, millî ve manevî değerlere bağlı Türk top
lumunun genel ahlâka, müşterek maziden gelen bir 
havanın tesiri altında kalan Türk toplumunun bunla
ra bağlı olmasına ve bu özgürlüğü Türk toplumuna 
getirmesine ve Türkiye'ye mal etmesine imkân ve ih
timal yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, her ülke ve her toplum millî 
gerçeklerine, millî ahlâkına, millî teamülüne ve millî 
örfüne saygı duyduğu müddetçe yükselir. Millî ahlâk
tan, millî teamülden, millî örften tevakki eden bk 
toptanun yükselmesine imkân ve ihtimal yoktur. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, Batı Avrupa ülke
lerinde sanayi haline getirilen, ticarî mevat haline 
getirilen bu hususu Türk toplumunun ve Türk yasası
nın kabul etmesine imkân ve ihtimal yoktur. Bu hu
susu ifade etmekte yarar görmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, maddeleri tahlil ettiğimiz 
takdirde Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesi; 
müstehcen neşriyatla, ahlâk ve adaba mugayir neşri
yatla ilgili vasıta ve şeylerin hüküm altına alınmasını 
öngörmektedir. 

427 nci madde; eseri yayan ve yayınlayanın fiili
ni, hareketini müeyyide altına almaktadır. 

428 nci maddesi de; şarkıların alenen söylenmesi
ni veyahutta bir topluma, bir şahsa vaki olan alenî ha
reketleri hüküm altına almış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım Ceza Hukukunda ve dünya
nın hiçbir ülkesinin yasasında müstehcenliği, ahlâk ve 
adalba mugayir hareketleri ve davranışı tarif eden bir 
hüküm ydktur. Bu milletlerarası anlaşmalarla kabul 
edilmiştir. Müstehcen neşriyattan mütevellit davaları 
rüyet eden hâkimin insiyatifine bağlı kılınmıştır veya
hutta davayı rüyet eden hâkimin ehlivukuflara mü
racaat yoluyle alacağı mütalaaya bağlı kılınmıştır. 

Hukuk bEgisine çok saygı duyduğum değerli ar
kadaşım Kars Milletvekili Sayın Hasan Yıldırım, hal
kın ar ve haya duygularının incitilmesryle ilgöi bir 
beyandan bahsetmiştir. Bu beyan Hükümet tarafın
dan tasarı olarak getirilmiş değildir. Temyiz Mahke-
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nıesi Ceza Heyeti Umumiyesinin; halkın ar ve haya 
duygularını rencide eden hareketlerin müstehcen neş
riyat sayıldığını ve müstehcen neşriyat olması lâzım 
geleceğini bir içtihat yoluyle belirlemiştir. Hükümet 
bu getirdiği maddeye bu içtihattan ilham alarak mad
deye koymuş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan buna bu genişletilmiş şekliyle bak
maya imkân ve ihtimal yoktur, 

Değerli arkadaşlarım, pek fazla konuşmak sure
tiyle vaktinizi işgal etmek istemiyorum. Biz Türk 
toplumunun bünyesine, teamülüne ve millî ahlâk ve 
değerlere saygılı olduğumuz müddetçe kalkınma ham
lelerimizi başarıya ulaştırmamıza ancak imkân vermiş 
olabiliriz. Bu bakımdan yasa, yerinde bir yasadır. Türk 
toplumunun değişen şartlar karşısında, değişen dün
ya koşulları karşısında meydana gelen bir ihtiyaç ve 
zarurete cevaz vermiş durumdadır. Tasarının Türk 
milletine ve Türk toplumuna hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, saygılar sunarım. (M. S. P. ve C. G. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Ş/ahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarımın da 

ifade ettikleri gibi; 3 maddede getirilen yenilik, «cinsî 
arzuları tahrik ve istismar maksadıyle» yahut «hal
kın ar ve haya duygularını inciten genel ahlâka aykırı 
olarak yazrlmış» ibaresi, bir de cezalar. Meselâ ce
zalar 426 ncı maddede, evvelce bir aydan iki seneye 
kadar iken, altı aydan iki seneye kadar ceza oluyor. 
Genel olarak arz ediyorum. Yani, cezanın aşağı had
di kaldııilıyor, bol miktarda ceza verilmesi, fazla ceza 
verilmesi sağlanıyor. 

Burada mensubu olduğum Grup adına konuşan 
arkadaşıma aynen katılıyorum ye şunu ifade etmek 
istiyorum ben de bir hukukçu olarak : Müstehcen'e 
hiç kimse şimdiye kadar karşı olmamış... Bir arka
daşım ifade ettiler, 1926*dan bu yana kadar bu mad
de yürürlükte olmuş ve müstehcen olan fiiller iş ba
şındaki hükümetlerin, 1961 Anayasasından sonra da 
savcıların, yargıçların ve idarenin işi sıkı tutması nis
petinde yerine getirilmiştir. Öyleyse «biz çok manevi
yatçıyız, ondan dolayı bu kanuna taraftarız, buna kar
şı olankrm maneviyatçılıklan azdır» gibi bir görüşe 
varmaya imkân yoktur. Çünkü «müstehcen» üzerin
de herkes birleşmiştir. Ama «müstchcen»in dışına çık
tığınız zaman, yani müstehcen teriminin dışına çıktığı
nız zaman bütün dünyanın, uygarlıkların kabul ettiği-
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nin dışında birtakım tedbirlere gittiğiniz zaman, el-
betteki bu tedbirlere katılmak imkânı yoktur. Bu ted
birlerin siyasî yararı dışında - ne derece de yararlı 
olacağı, o da kabili münakaşadır - topluma yarar ge
tireceğini de söylemeye imkân yoktur. 

Şimdi ben bir başka açıdan arz etmek istiyorum, 
yani daha evvel söylenen sözlere göre. 

Evvelâ müstehcen tabirinin içinde zaten «haya
sızca» olan şeyler vardır veya «cinsî arzuları tahrik ve 
istismar malksadıyle» denilen şey zaten vardır onun 
içinde. Bir şeyin müstehcen olması için, yakalanan 
suç deliline balkacaksınız, bazen «hayasızca» olacak. 
«Hayasızca»... Bir sanat eserinin hayasızca olması 
mümkün değildir. Sanat eseri sanat eseridir. Hayasız
ca şey, sanatın dışına taşıp, halikın cinsel duygularını 
istismar için yapılan şeye derler. Artık onlara hiç kim
se sanat eseri demez. Hangi yargıcın önüne görürse
niz, hanigi bilirkişinin önüne gö'türseniz «Bu, sanat 
eseri değil» derler, «Bu, şehveti tahrik için yapılmış
tır» derler; o da müstehcene girer, müstehcen olduğu 
için de cezasını yer. E.. Öyleyse neleri ayırt etmemiz 
lâzım gelir? Bir defa «Çıplalk» dediğimiz şey, yalnız 
başına müstehcen sayılmaz. Şu ibareleri ne kadar zor
larsanız zorlayın, yargıçların önüne gittiği zaman, bu 
ibarelerde zorlama vardır, bu ibarelerde savcıların 
yanlış tatbik etmek imkânları vardır, mahkemelerin 
yanlış tatbik etmek imkânları vardır ama adalet genel 
kuralları tam tatbik ettiği takdirde, yine bu maddeye 
göre çıplakla, müstehcenin aynı olmadığına karar ver
mek mecburiyetinde kalacaktır. Yine, «edebî eser» 
dediğimiz şey ile, cinsel konularda cinsî hareketi oldu
ğu gibi anlatmak, bu anlatışta gerçek ile tam bir mu
tabakat mevcut olsa bile, edebî eser vasfı olmayacak
tır. Edebî eser ise, ona ceza verilmek imkânı olma
yacaktır. Eğer, burada konulan cinsî arzuları tahrik ve 
istismar maksadı var ise, o zaman müstehcen olacak
tır. • ' ' - - , * 

Bunun yanında, cinsel merakın faydalı surette gi
derilmesi, bilhassa cinsî terbiye ve koruma gayesini 
gütme olduğu zaman, siz buraya ne kadar «genel ah
lâk» tabirini koyarsanız koyun, o maksat olduğu za
man, onun müstehcen sayılması ve müstehcenden gay
rı, diğer maddelere, normal bir adalet mantığı ile So
kulması, hukuk mantığı ile sokulması mümkün olma
yacaktır. 

Şimdi, bir şeyi daha ifade etmek isterim. Burada, 
yani bu madde değişmeden evfvel, «müstehcen» keli
mesi mevcut olduğu zaman, umumî kast yeterli bu
lunmuyordu, ayrıca müstehcende istismar saiki ara-
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nıyordu. Yani, «îstismar saiki» dediğimiz şey de, bu
rada taıhrik ve istismar maksadıyle diye ifade edilen 
şeydir. 

Şimdi, bir bakımdan denilebilir ki bu kanun ge
tirilirken, bir nevi, kamuoyunda, «friz Türk milleti
nin manevî geleneklerini, ahlâkını koruyoruz» görü
nümü verilmek istenmektedir. Doğru değildir arka
daşlar. Yani, zaten mevcut olan, Yargıtay tatbikatıyle... 
Biraz evivel arkadaşım gayet güzel söyledi. Evet eli
mizin altında bu. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 
26. 10. 1953 tarihli kararı, arkadaşımızın söylediği gi
bi, genel ahlâktan bahsediyor, genel ahlâkî maddeye 
köymüş. Yani, bugün tatbikat budur. Bugün müsteh
cen suçu ile bütün bunları takip etmek imkânı var
ken, ayrıca Ceza Hukukunda ceza tatbikatı yapan
ların, savcıların ve hâkimlerin kafasını karıştırarak, 
tatbikatı karıştıracak nitelikte ve gösterme mahiyetin
de bir kanunun getirilmesini burada bir hukukçu, bir 
parlamenter olarak doğru bulmadığımızı, aynı dere
cede ahlâk kurallarıyle bağdaşmadığını da söylemek 
zorundayım. Genel ahlâk kurallarına uygun bir hare
ket değildir. Bu görünümü vereceğiz diye bir zorlama 
yapmanın, genel ahlâk kurallarıyle ilgisi olmadığı ka
nısındayım. 

fHSAİN TOKSARl (istanbul) — Yapma yahu. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arkada

şım sen de çıkarsın, siz de çıkarsınız, lütfedersiniz, şu 
iberiim söylediklerimin böyle olmadığını anlatırsınız. 
Müstehcen içinde bunların olmadığını... Bunlar var
ken, tatbikat bu yolda iken, bu unsurları getirmenin 
ceza maksadı olmadığına göre, siyasî maksadı olur. 
Siyasî maksatla, mevcut olan bir şeyi tekrar getirme
nin nasıl bir şey olduğunun takdirini de size bırakı
yorum, 

Değerli arkadaşlarım, temeli, esası bu. 
Cezaya gelince : Bu kürsüden her zaman ifade 

edilmiştir; bugünkü Türk toplumu 1926'lardaki Türk 
toplumu değildir. Onun çok ilerisinde bir toplumdur. 
Bizim çocuklarımız, Anadolu'nun her tarafında, bü
yük şehirlerde, küçük şehirlerde yeniliğe, doğruya, 
güzele taraftardırlar ve bunun önlenmesi, yani Ata
türk devrimlerinin önlenmesi de, akla dayandığı için, 
ahlâka dayandığı için, gerçek ahlâka dayandığı için 
mümkün olmamaktadır ve bundan sonra da ağır ce
zalar getirilmiş olsa bile mümkün olamayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, söz süreniz bitiyor 
efendim., 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, tam tersine bir iş yapmış 

olacaksınız. Bugün, bir müstehcen fiilinde, bir savcı, 
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bir hâkim 1 aylık bir cezayı rahatlıkla verebilecek
ken, 6 aylık bir cezayı, tabiî hâkim olsanız siz de böy
le yapmak durumunda kalacaksınız, kolay kolay ve
remeyecektir. Yani, siz, cezaları artırmakla suçları ön
lemek istediğiniz halde, cezayı artırdığınız zaman, ben 
söylemiyorum, büyük ceza nazariyecilerinin, eczacı
ların fikridir, «Cezalar ağırlaştırıldıkça hâkimler ve 
savcılar cezadan kaçarlar; suçlular da kurtulur» kura
lı tatbik edilecektir. 

Onun için bu değişikliğe ihtiyaç yoktur, temelden 
ihtiyaç yoktur; kangaşalık yaratacaktır. 

Türk milleti olarak gerçekten ahlâkımıza düşkün 
bir milletiz. Bugün bir müstehcen maddesi vardır. Bu 
müstehcen maddesi, müstehcen olan ve sizin tarif et
tiğiniz bütün fiilleri gerçekten kapsayacak nitelikte
dir; cezaların da artırılmasına lüzum yoktur. Çünkü 
ceza vermekten kaçılacaktır. 

Bu sebeple bu kanuna kırmızı oy vermek yerinde 
olacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle, müzakeresini 

yaptığımız kanun tasarısının tümü üzerindeki görüş
meler sona ermiş bulunmaktadır. 

RASİM CflNÎSLl (Erzurum) — Ben de söz iste
miştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, 2 sayın üye, Sayın 
Yıldırım ve Sayın Ülker şahısları adına söz aldılar. 
Şahısları adına yapılacak olan konuşmalar, biliyorsu
nuz, «2» ile tahditli. Grup adına istiyorsanız size söz 
veririm efendim. 

RASİM ClNİSLl (Erzurum) — Hayır efendim, 
grup adına istemiyorum, şahsım adına istemiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cinisli. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylamadan evvel, 

Sayın Şener ve Sayın Uysal'ın, Asgarî Geçim İndiri
mi teklifinin uygulanmasının yanlış olduğu husu
sundaki tezkereleri hakkındaki Başkanlık kanaatini 
belirtmek istiyorum: 

Sayın Uysal, gerçekten, bir görüş olarak uygula
ma yanlış gibi görünüyor. Ancak, bir hususu düşüne
rek bu biçimde neticeyi ifade ettim: Bir kanun tasa
rı veya teklifinin gayesini kapsayan kanun maddesi, 
hele ki bir madde olduğu takdirde, reddedilirse: 

Bir, «Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer»; 

Bir de, «Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» 
yürütme maddesi ve yetki maddesi; bu iki hususun 
aksine kabul edildiğini biran farz edersek, nasıl bir 

durum hâsıl olacak? Yani gaye ortada yok, kap
sam ortada yok, sadece "yürürlük maddesi ve yetki 
maddesi var. Başkanınız olarak o anda o şekilde dü
şünerek teklifin reddidildiği hususund? beyanda 
bulundum, Bilâhara Sayın Şener'in ve zatiâlinizin 
ikazı, uyarısı üzerine uygulama nasıl oluyor acaba 
diye uygulama biçimlerini getirttim. Benden evvel
ki Sayın Başkan arkadaşlarımız da, bir maddelik 
kanunlarda, madde reddedilmesi halinde yürürlük 
ve yetki maddelerini oylatmamışlar ve metnin red
dedildiği şeklinde beyanda bulunarak meseleyi ka
patmış bulunuyorlar. Sanıyorum aydınlatıcı bilgiyi 
verdim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Senatoya gidecek 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, tabi. Teşekkür ede
rim. 

Sayın İslâm zatiâlinizin ifade buyurduğu konu
yu halletmiş durumdayız. Söz istiyorsanız, hakkınız 
var, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI NADİR 
LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Bir teknik karışma ol
muş oluyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ NADİR 

LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Mesele daha o safhaya 
gelmedi, maddelere geçilmedi, ancak ben bir uyarı
da bulunmak istedim, bir teknik hata, satır karış
ması olmuştur diye; peşinen nazara alınması daha 
faydalı olur diye. Bir talebim yok şu anda. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Değerli arkadaşlarım, adı geçen konunun mad

delerine geçilmesi hususunda Sayın Hayrettin Uy
sal, Sayın Hasan Basri Akkiray, Sayın Osman Ay-
kul, Sayın Necati Cebe, Sayın Adil Ali Cinel, Sayın 
Sait Şayiam, Sayın Süleyman Genç, Sayın Neccar 
Türkcan, Sayın Orhan Yılmaz, Sayın Alev Coşkun 
ve Sayın Kasım Parlar'ın açık oylama istemi var. 

Maddelere geçilmesi hususunda açık onayınızı 
alacağım. Kupaların kürsüye konulması suretiyle 
oylamanın yapılması hususunda onayınızı alaca
ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Uysal?.. Burada. 
BAŞKAN — Sayın Akkiray?.. Burada 
BAŞKAN — Sayın Aykul?.. Burada. 
BAŞKAN — Sayın Necati Cebe?.. Burada. 
BAŞKAN — Sayın Adil Ali Cinel?.. Burada. 
BAŞKAN — Sayın Sait Şayiam?.. Buıada. 
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BAŞKAN — Sayın Süleyman Genç?.. Bunda. 

BAŞKAN — Sayın Neccar Türkcan?.. Burada. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Yılmaz?.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN — Tekabbül ediyorsunuz. 
Sayın Alev Coşkun?.. Burada. 
BAŞKAN — Sayın Kasım Parlar?.. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN —• Oylamaya açık oylama isteminde 
bulunan sayın üyelerden bağlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.,. 
(«Var Sayın Başkan» sesleri) 

Oyunu kullanmayan başka sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırı
nız. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, açık oyla

maya 98 sayın üye katılmıştır, 70 kabul; 27 ret; 1 çe-
kinser oy kullanılmıştır. 

Bu arada vaktimiz de gecikmiş, başka bir konu 
görüşme olanağımız da yoktur. 

Bu nedenle; açık oylama tekrarlanmak üzere, Ge
nel görüşme ve Meclis Araştırması önergeleıi ile, 
sözlü sorulan görüşmek ve Anayasa Mahkemesine 
üye seçimini yapmak için yarın, 16 . 6 . 1976 Çar
şamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısından sonra toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18.47 

VI — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
Muş YSE Taşkilâtına verilen kadrolara iHşkin soru
su ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazılı ceva
bı. (7/1172) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy'İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

8 t 4 . 1976 

Müş Milletvekili 
Ahmet Hamdi Çelebi 

Soru : 
1. Cephe Hükümeti zamanında Maş YSE Teş

kilâtına kaç kadro verilmiştir? Verilen bu kadro
lar, mahallî teşkilâtın isteğiyle mi yoksa Bağımsız 
Muş Milletvekili Kasım Emre'nin arzusu ile mi ve
rilmiştir?. 

2. Verilen kadrolara atamalar ne şekilde ya
pılmıştır. Bağımsız Muş Milletvekili Kasım Emre' 

nin arzu ettiği şahısların işe alındığı hususundaki 
iddialar doğru mudur? Atanan şahıslar kimlerdir? 

3. Muvakkat işçi kadrosundan daimî kadroya 
kimler alınmıştır, bu daimî kadrolarda hizmet süre
si gözönünde tutulmuş mudur? 

4. Bağımsız Muş Milletvekili Kasım Emre'nin 
mezrasına içme suyu götürüldüğü bunun müteahit-
liğinin YSE Van Bölge Müdürlüğünce Kasım Emre' 
nin oğlu Nurullah Emre'ye verildiği Muş Valisi Nu
rettin Yılmaz'ın emriyle YSE arabalarının bu işte üc
retsiz kullanıldığı doğru mudur? Hayatında müteah
hitlik yapmayan Kasım Emre'nin oğlu Nurullah Em
re'ye bu işin verilmesinde partizan bir niyet güdül
müş müdür? 

5. Bağımsız Muş Milletvekili Kasım Emre'nin 
kayın biraderi Mehmet Emin Seydagil'in Mu? Bu
lanık yolu üzerinde yaptırdığı petrol pompasına 
içme suyu getirildiği ve bu işinde Mehmet Emin Sey
dagil'in iş ortağı A. P. Bitlis İl Başkanına verildiği, 
keza Muş YSE vasıtalarının valinin emri ile bu işte 
ücretsiz çalıştırıldığının aslı var mıdır? 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 10 . 6 . 1976 

Tetkik - Plan. Koord. Kur, 
Başkanlığı 

Sayı : 06-04-746 
005052 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 15 . 4 . 1976 gün ve 

.7/1172-4095/31210 sayılı yazınız. 
Muş Milletvekili Sayın A. Hamdi Çelebi tarafın

dan yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Ba
kanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi'nin yazıh soru 
önergesi cevabıdır. 

1. Muş İl YSE Müdürlüğüne Toplu İş Sözleş
mesinin ek geçici 1 nci maddesi gereğince mevsim
lik işçileri daimî kadroya geçirmek için 41. Bölge 
Müdürlüğünün teklifi ile eksik kalan pozisyonları ta
mamlamak için 35 olmak üzere ceman 76 kadro ve
rilmiştir. Bu kadroların verilme gayesi geri kalmış 
illerimizden olan Muş ilinin altyapı hizmetlerinİL sü
ratle tamamlanmasını sağlamak ve yörenin kalkın
masına yardımcı olmaktır. 

2. Verilen kadrolara atamalar Toplu İş Sözleş
mesi ve İş Kanunu hükümleri içerisinde sınav aç
mak suretiyle yapılmıştır. Sınavlara merkezden gön
derilen görevliler nezaret etmiş olup, sınav hakkında 
çıkarılan çeşitli söylentiler asılsızdır. Alınan eleman
ların isimleri ise ekli listede gönderilmiştir 

3. Muvakkat kadrodan daimî kadroya alınan
lar ise cetvelde (X) işareti ile belirtilmiş olup, sınav
ları yapılırken Toplu İş Sözleşmesinin ek geçici 1 nci 
maddesinin aradığı şartlara uyulmuştur. 

4. Muş Milletvekili Kasım Emre'nin mezrası 
olarak belirtilen yerleşim yeri, Muş - Merkez -. Kı
zılağaç - Keçidere (Çoksar) Örencik (Topi) Mahal-
lesidir. 

Söz konusu mahallenin içmesuyu işi 1974 yılı ya
pını programına alınmış ve iş 6200 sayılı Kanunun 
34 ncü maddesi esaslarına göre yapılan ihale neti
cesinde, taşaron Şevki Çoşkun'a verilmiştir. 

1975 yılı yapım programına da alınan mezkur iç
mesuyu inşatı memba ihtilâfı nedeniyle yapılama
mıştır. Önergede iddia edildiği gibi iş Kasım Emre' 
nin oğlu Nurullah Emre'ye verilmemiş ve Muş Va
lisi Nurettin Yılmaz'ın emriyle de YSE arabaları bu 
işte çalıştırılmamıştır. 

5. Muş İli Bulanık ilçeş:ne bağlı Günbatmaz 
köyünün içmesuyu işi geçen yıllarda programlanmış 
v>iup 6200 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi esaslarına 
göre yapılan ihalesine ıştiraît eden '6 taşarondan en 
uygun teklif yapan A. Gani Tosuna ihalesi yapıl
mıştır. Ancai iş taşaron adına vekâleti bulunan Ha
san Kumaşçı tarafından, yürütülmüş olup bu işlerde 
valinin emriyle YSE vasıtaları ücretsiz olarak çalış
tırılmamıştır. 

Projede yapımı öngörülen 4 adet çeşmeden i ade
di yolculuk sırasında toplanma ve konaklama yapan 
vatandaşların istifadesi için köye 200 metre mesafe
de bulunan ve güzergâh durumunda olan Devlet yolu 
kenarına yapılmış bulunmaktadır. 

Devlet yolu kenarına ve benzin istasyonu arazi
sinin dışına yapılan bu çeşmenin benzin istasyouna 
yakın oluşundan başka bir ilişkisi bulunmamakta
dır. 
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Muş (Yeni alınanlar) 
Derece ve 

Adı ve Soyadı Pozisyonu Kademesi 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

Nurettin Akkoyun 
Salih Öztekin 
Felemez Kılıç 

Nazım Ümit 
Aydın Alarslan 
Zülkifil Ersöz 
Hasan llcihan 
M. Halit Yaşlak 
Faruk Tanrıverdi 
Ramazan Taşaran 
Sazlı Önder 
Salih Noyan 
Mehmetşah Şensoy 
Zeki Bedikanlı 
M. Zeki Ülger 
M. Galip Kızılboğa 
Sıddık Güngör 
Ali Çetin 
M. Nuri Şahin 
Selahattin Ipkin 

Hulusi Baydar 
Muharrem Gürtürk 
Sebahattin Büte 
Muhittin Büte 
Ahmet Yüzgüllü 
İzzettin Çelebi 
Mehmet Köklü 

Hüseyin Koçar 
Süleyman Öztekin 
Kemal Şavlı 
Lütfi Bahçevan 
Cemil Polat 
Hilmi Tümer 
Abdullah Yenilmez 
Şahin Subaşı 
Tahsin Köse 
Naim Ümit 

Yunus Şahin 
M. Selim Özmen 
Kadri Memiş 
Kani Turgut 
Rahmi Yiğit 
Kiyasettin Yıldırım 

Şoför 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 

Bekçi 
» 
» 
» 
» 
» 

Temizlikçi 
» 
>> 
» 
» 
» 

Amele 
Çaycı 

Köy Tesisleri Teknisyeni 
» » » 

Yol Yapım Formeni 
Sanat Yapıları Formeni 
Ambar İşçisi 
Yapı Ustası 
Ambar İşçisi (Temizlikçi) 
Aşçı 

» 
» 

Amele 
Nivocu 
Miracı 

Şoför 
» 

Alet Operatörü 
Ressam 
Akaryakıtçı 

» 
». 

Amele 
Ambar İşçisi 

» . » 

4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
3/1 
3/1 
2/1 
2/1 

2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 

2/1 
3/1 

6/1 
6/1 
8/1 
8/1 

2/1 
5/1 
2/1 

5/1 
. 5/1 

5/1 
2/1 
4/1 

%/? 
3/1 
3/1 
6/1 
4/1 

3/1 

3/1 
3/1 
2/1 
2/1 
2/1] 
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S. No. Adı ve Soyadı 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 -
67 
68 
69 
70 
71 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
N X 

X 

X 

X 
X 
X 

Enver Özdemir 
İzzettin Oğurlu 
Ahmet Düzen 
Cezayin Özkan 
Faris Kaya 
Saadettin Özcan 
Sayın Çiftçi 
Bekir Özkan 
tsmet A n 
Nazım Sayılgan 
Nihat Aktaş 
Sedrettin Alarslan 
Ziya Evren 
Vahdettin Yeşil 
Şahin Köse 
Selahattin İzhan 
Mehmet Kaynak 
Adem Uygun 
Mehmet Demirel 
Vahdettin Demir 
Selim Köse 
Halis Güler 
Zühtü Akhan 
Nuri Çetinbaş 
Mehmet Kaçmen 
Necati Sayım 

2. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezmari-
m, Bingöl'de tabii afetlerden zarar gören köylerin 
mesken istiyacına ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Nurettin Ok'un yazdı cevabı (7/1176) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın tmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Hasan Celâlettin Ezman 

Soru : 
1. — 1966 depreminde harabolan Bingöl köyleri 

(Karlıova, Kiğı, Genç, Solhan) o zamandan beri dai
mî konut hasret ve intizarı içindedirler. 

a) Deprem köyleriyle bu köylerdeki hak sahiple
rinin listesinin verilmesi, 

b) Geçen sene ihale edilmiş ve bu sene ihale edi
lecek köyler hangileridir? 

— 245 

15 . 6 . 1976 0 : 1 

Derece ve 
Pozisyonu Kademesi 

Amele 
Ağır Makine 

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

Yabancacı 
Seyyar Tamir 

» » 

Yağcısı 
- » 

» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Usta Yardımcısı 
» » 

Kaynak Kaporta Usta Yardımcısı 
Boya Usta Yardımcısı ' 
Elektrik Usta Yardımcısı 
Temizlikçi 
Hafif Şasi Usta Yardımcısı 
Ağır Şasi Usta Yardımcısı 
Motor Usta Yardımcısı 
Çarkhane Usta Yardımcısı 
Elektrik Usta Yardımcısı 
Kaporta Usta Yardımcısı 
Kaynak Usta Yardımcısı 

2/1 
2/1 

2/1 
2/1 
2/1 

2/1 
2/1 
2/1 
2/1 

2/1 
2/1 
2/1 
3 / 1 -
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 

4/1 
2/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 

4/1 
4/1 

4/1 

c) Bu köylerin tümünün yenilenmesi ne zamana 
kadar mümkündür? 

2. — Bingöl'de bu güne kadar tespit edilmiş sel, 
çığ, taş kayması tehlikesine maruz köylerle, bu köy
lerdeki hak sahiplerinin listesinin bildirilmesi, bu köy
lerin yapım işi ne zaman bitecektir? 

3. — Kiğı - Kaynakdüzü köyü Mendeli mezrası 
geçen sene sel felâketine maruz kalmıştır. Bu bahara 
doğru da çığ felâketine uğradı. Onsekiz yaşında bir 
kız çocuğuyla 300 civarında hayvanı telef oldu. Bu 
mezranın öncelikle iskânı için tedbirler alınmakta mı
dır? 

4. — Bir hafta önce Karlıova'nın Kızılçubuk, Kay-
narpınar, Sarıkuşak köyleri tekrar depreme uğradılar. 
300 civarında hayvanları telef olmuş ve meskenler 
zarara uğramıştır. Evvelce tespit olunan programda 
bu köylerde de daimî konut yapılması kararlaştırılmış
tı. Şimdi bu son ihtiyaç ve tehlike karşısında bu köy
lerin bu yaz içinde ihale ve inşası mümkün müdür? 
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T. e. 
İmar ve iskân Bakanlığı 10.6.1976 
Bakanlık Baş Müşavirliği 

Dosya : 26 
Sayı: C/3 -26/1536 

Konu: Bingöl Milletvekili 
Hasan Celâlettin Ezman'ın 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 . 4 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1176, 4099/31214 sayılı yazınız. 
Bingöl Milletveikli Hasan Celâlettin Ezman'ın 

Bingöl'de tabiî afetlerden zarar gören köylerin mes
ken ihtiyacına dair yazılı soru önergesine karşılık ola
rak hazırlanan cevaptan 2 örnek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

T , G •-l-\ •<:•'. 
İmar ve İskân Bakanlığı 10.6.1976 

Özel: 26 
Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, ya

zılı soru önergesine cevaptır. 
1. — 19 . 8 . 1966 yılında meydana gelen deprem 

nedeniyle konutları hasar gören ailelerin daimî iskân
ları için gerekli çalışmalara başlanmış olup (Muş - Er
zurum - Bingöl illerinde) 39 yerde inşaata devam edil
mektedir. 

a) 19 , 8 . 1966 depreminde hasar gören Bingöl 
ilinin Karlıova İlçe Merkezi ile 39 köyün, Solhan İl
çe Merkezi ve 5 köyün, Kiğı İlçe Merkezi ile 8 kö
yün isimleri ile bu yerlerdeki afetzede, hak sahipleri 
ile talep ve taahhütname vermeyenlerin sayılarını gös
terir listeler Ek l'dedir. (Bu köylerde uygulamaya 
geçilirken evvelce talep ve taahhütname vermeyip hak 
sahibi olmayanlardan istiyenlerin talep ve taahhütna
me vererek hak sahibi olmaları mümkündür.) 

Bu yerlerdeki hak sahiplerini gösteren listeler Bin
göl Valiliğinde (İr imar Müdürlüğünde) olup suret 
çıkarılarak gönderilmesi hususunda talimat verilmiştir. 

Listeler geldiğinde ayrıca takdim edilecektir. 
b) 1975 yılında ihale edilen köyler : 
Bingöl - Karlıova - Taşlıçay 
Bingöl - Karlıova - Boncukgözü 
Bingöl - Solhan - Yiğitharman'dır. 
Bu meyanda Karlıova ve Solhan merkezinde E, Y. 

Y, metodu ile başlanılmış olan konutların inşaatı de
vam etmektedir. 

Bu sene inşaat programına alınıp ihale edilecek 
köyler, yeni yerleşme yerleri, yol, su durumları itiba
riyle inşaat Amirliğince yapılaeak çalışmalar sonucu 
belirlenecektir. 

c) 1 9 . 8 . 1966 depremi sonucu düzenlenen hasar 
tespit raporlarında 3 ilde 20.000'i aşkın konutun yıkık 
ve ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Bu kadar ko
nutun yapılması (teknik ve maddî imkânlar, yol, taşın
ma yeri, su gibi etkenler nedeniyle) 5 - 6 yıl sürebi
lir. 

19 . 8 . 1966 tarihinde meydana gelen Doğu dep
reminin (Varto Depremi) Bingöl ili, Karlıova - Kiğı 
ve Solhan ilçesi köylerinde meydana getirdiği hasar 
durumlarını gösterir liste Ek l'dedir. 

2. — Bingöl ilinde genel hayata etkili derecede 
afete uğrayıp henüz programa alınamamış yerler lis
tesi Ek 2'dedir. Liste incelendiğinde bu ilde 60 yer
de 1 922 konutun hasarlı bulunduğu görülmektedir. 

Bu yerlerdeki hak sahipliğinin tespiti, iş progra
mına alındığında yapılacaktır. Bu nedenle hak sahip
leri sayısı ve kimlikleri henüz bilinmemektedir. 

Afetzedeleri belirten listeler Bingöl Valiliğinde bu
lunmaktadır. Yukarıda belirtilmiş olduğu üzere liste
ler Bingöl Valiliğinden (ti imar Müdürlüğünden) is
tenilmiştir. Geldiğinde ayrıca takdim edilecektir. 

Muhtemel afetlere maruz olup 1976 yılı programı
na alınan yerler : 

Bingöl - Merkez - Dikköy su baskını, 
Bingöl - Merkez - Alibir yer kayması, 
Bingöl - Merkez - Oğuldere kaya düşmesi, 
Bingöl - Merkez - Ağaçeli - Kaya düşmesi, 
Bingöl - Merkez - Kırkağıl kaya düşmesi, 
Bingöl - Kiğı - Alınyazı yer kayması, 
Bingöl - Kiğı - Kutluca yer kayması. 

3. Valiliğinden alınan adı geçen köyün önraporu 
Bakanlığımıza intikal etmiş ve köy, etüt programına 
alnımıştır. Ancak 1975 yılı içinde meydana gelen böl
gesel afetlerin çokluğu ve teknik eleman eksikliği ne
deniyle etütlerin zamanında yapılması mümkün ola
mamıştır. 

1976 yılı içinde gerekli etütlerin yapılmasına çalı
şılacaktır. 

4. — 28 . 3 . 1976 günü Bingöl ili, Karlıova ilçe
sine bağlı Kızılçubuk, Kaynarpınâr ve Sarıkuşak köy
lerinde meydana gelen deprem sonucu hasar gören ko
nut sayısının öntespitlere göre 99 olduğu, 20 kadar 
hayvanın öldüğü tespit olunmuş ve bu köylere 150 
adet çadır, 30 000 TL.'lık âcil yardım ödeneği gön
derilmiştir. 
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Katî tespitler mevsim şartlarına göre önümüzdeki 
günlerde yapılacaktır. 

Bu köyler ayni zamanda 1 9 . 8 . 1966 günü mer
kezi Varto ve dolaylarında meydana gelen deprem
den hasar gören köyler arasında bulunmaktadır. 

15 . 6 . 1976 O : 1 

1966 depreminden dolayı programa alınan bu köy
ler yukarıda da belirtildiği üzere kasın tespitlerden 
sonra tekrar ele alınacaktır. 

Sayglıarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

tmar ve İskân Bakam 

1966 tarihinde meydana gelen Doğu depreminin (Varto Depremi) Bingöl İli Karlıova ilçesi köylerin
de meydana getirdiği hasar ve hak sahiplerini gösterir listedir. 

Ek ; 1 

19 . 8 . 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

966 tarihinde 

Köyün Adı 

Merkez 
Bağlıise 
Bahçe 

Boncukgöze 
Çiftlik 
Çilligöl 

Çukurtepe 
Derinçay 
Devecik 
Geçitli 
Göynük 

Hacılar 
Hasanova 
Kantarkaya 
Karabalçık 
Kargapazar 

Karlıca 
Kaynak 
Kaşıkçı 
Kaynarpınar 
Kıraçtepe . 

Kızılçubuk 
Kümbet 
Mollaşahin 
Sakaören 
Sarıkuşak 
Serpmekaya 

Suçatı 
Sudurağa 
Soğukpınar 
Taşlıçay 
Toklular 

ve 

Yıkık ve 
Ağır Hasar 

208 
97 

102 
36 
50 
25 

13 
49 
14 
12 
14 

4 
32 

105 
14 

120 
2 
5 
6 

220 
20 

106 
45 
21 
15 
72 
15 
24 
25 
18 
70 
21 

Hak 
Sahibi 

207 
88 
86 
38 
59 
53 

36 
49 

7 
12 
14 

— 
33 
37 
17 

120 
— 

4 
6 

163 
23 

116 
63 
19 
18 
71 

8 
24 
26 
26 
75 
41 

T. T. 
Alınmayanlar 

1 
9 

16 
— 
— 
— 

— 
— 

7 
— 
— 

4 
— 
65 
— 
— 

2 
1 

— 
57 
— 
— 
— 

2 
— 

1 
7 

— 
— 
— 
— J 
— 
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Sıra 
No, Köyün Adı ve 

Yıkık ve 
Ağır Hasar 

Hak 
Sahibi 

1 838 1 858 

T. T. 
Alınmayanlar 

33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 

Tuzluca 
Viranşehir 
Yiğitler 
Yoncalık 

Yorgançayır 
Y. Yağmurlu 
îllipınar 
Kızılağaç 

51 
34 
17 
29 

22 
3 

72 
30 

84 
35 
15 
29 

32 
17 
77 
30 

— 
— 

2 
— 
— , 
— 
— 
— 

174 

1966 tarihinde meydana gelen Doğu depreminin (Varto Depremi) Bingöl î.li Kiğı üçesi köylerin
de meydana getirdiği hasar ve hak sahiplerini gösterir listedir. 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

. 9 

Köyün Adı ve 

Merkez 
Akbinek 
Çatmaoluk 
Elmaağaç 

Kıskarcalı 
Melikan 
Nacaklı 
Sütlüce 
Tilkitaşı 

Yıkık ve 
Ağır Hasar 

40 
2 
2 
4 
9 

14 
40 
21 
12 

Hak 
Sahibi 

20 
5 

47 
9 

15 
15 
57 
65 
20 

T. T. 
Alınmayanlar 

40 
2 
2 
4 
9 

14 
40 
21 
12 

144 250 144 

19 

Sıra 
No. 

1966 tarihinde meydana gelen Doğu depreminin (Varto Depremi) Bingöl İli Solhan ilçesi köylerin
de meydana getirdiği hasar ve hak sahiplerini gösterir listedir. 

Yıkık ve Hak T. T. 
Köyün Adı ve Ağır Hasar Sahibi Alınmayanlar 

1 Merkez 
2 Arslanbeyli 
3 Elbaşı 
4 Hazarşah 
5 Mutluca 
6 Yiğitharman 

15 
29 
50 
50 

110 
70 

58 
— . 
52 

173 
124 
98 

. 
29 
— 
— 
— 
— 

324 405 29 
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Programa akım&yı (bekleyen yerler 

EK :. 2 

Hasar 
gören 

Afetin 'Jflonu't 
Sıra No. İlçesi Yöyü yılı Afeio ıtürü sayısı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

İÜ 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31v 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

Genç 
Genç 
Kığı 
Karlıova 
Genç 
Karlıova 

Kığı 
Kığı 
Kığı 
Karlıova 
Genç 

Kığı 
Kığı 
Kığı 
Genç 
ıSollhah. 
Ssoliam 
Genç 
Kartılova 
Kığı 
Kığı 
Kığ* 
Merkez 
Merkez 
Kığı 
Solh'an 
Solhan 
Merkez 
Kığii 

Kığı 
Genç 
Kığı 
Kığı 
Merkez 

Karalııova 
Merkez 
Karlıova 
Karlıova 
Kığı 
Kığı 

Hayldan 
Pınaral'tı 
Kabakoluk 
Kaiynarpınar 
Şeflhanı 
Ddnuikonu 

Baklalı 
Gelinpertöek 
Kırlkkıöy 
Tekltaş 
Güzelldere 

Darköprü 
Düşlüce 
Bsklikavak 
Dİldctaşı 
Doğuyefr 
Sülünlk'aş 
Pınaraltı 
Çiffigöl 
Tilkıitaş 
Arıcan 
Kallkanlı 

İlkJiıZgöH 
Karakoç 
Kır'kk'öy 
Bözikanat 
Ş. Pınar 
Gökldere 
Kulluca 

Y. îlıbeyli 
Gönülaçar 
Topraklık 
Baklalı 
ÇÜçekidere 

Kaleöik 
Uzunldıere 
Sarikuş'alk 
Merkez 
Elmalı 
Gel'înperltek 

1958 
1959 
1963 
1964 
1964 
1965 
1966 
1966 
1969 
1969 
1969 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1971 
1968 

19/69 
1968 
1969 
1969 
1969 

1962 
1970 
1965 
1965 
1965 
1967 

Y. K. 
Y. K. 
S. B. 
S. fi. - K. D. 
Y. K. 
Y. K. - S. B. 

Y. K. 
S, B. 
Çığ 
Y. K. 
Y, K. 

Y. K. 
Y. K. 
Y, K. 
Y. K. 
Y. K. 

Y, K. 
Y. K. 
Y, K. 
Y, K. 

-K, D. 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 
Y, K. 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 

Çığ 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 

Y. K. 
K. D. 
Y, S. 
Yi S. 
Y. S. 
Y. S. 

17 
44 
25 
38 
27 

9 
16 
21 
5 

13 
105 
44 
42 
17 
31 
60 
16 
27 
59 
13 
57 

3 
37 
40 
26 
30 
13 
57 
73 

19 
17 
16 
16 
35 
37 

8 
12 
18 

9 - 6 
9 

— 249 — 



M. Meclisi B : 111 15 . 6 . 1976 O : 1 

Sıra No. 

41i 
42 
43 

' 44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

İlçesi 

Kığı 
Kığ* 
Kığı 
Kığı 
(Solhan 
Solhan 
SoMıan 
Kığı 

Mıerfcez 
Karlıova 
Karlıova 
Kığı 
Merkez 
Solhan 
Kığı 
Katrli'ova 
ıK&rfjiova 
Kığı 
Kığı 

Yöıyü 

Zeynalı 
Eslkibatta 
Bskikavak 
TıiMtaşı 
Şilmşjirpmar 
Kale 
Aslanlbeıyli 
Haktanır 

. Kaba/oluk 
Karşıyaka, Bulak 
Kaynarpınar 
Kaynarpınar 
Nacaklı 
İlıca 
Gençtavus 
Günlük 
Derünçaıy 
DeveoJlk 
Ayanioğkı 
ÇaıL'aflkaıya 

Afetin 
yılı 

1968 
1964 
1968 
1968 
1966 
1969 
1969 
1969 
1963 
1969 
1965 
1965 
1964 
1964 
1971 
1969 
1968 
1968 
1967 
1967 

Afetin türü 

Y. S. 
Y. S. 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 
S. B. 
S. B. -
Y, S. 
S. B. -
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 
Y. K. 
S. B. 
Y. S. 
Y. S. 
Y. S. 

K. D. 

Y. K. 

S. B. 

Hasatf 
gören 
konut 
sayısı 

9 
,11 
17 . 
13 
13 
14 
26 
28 
25 

288 
8 
9 

41 
55 
36 
24 
21 
13 
15 
8 

3. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, bazı ka
mu iktisadî teşebbüslerinin ithal işlemlerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâ-
hattin Kılıç'ın yazılı cevabı (711185) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplarının Sa

yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sağlana
rak tarafıma bildirilmesi hususunda aracılığınızı say
gılarımla rica ederim. 

îzmir Milletvekili 
Kemal Önder 

1. — Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu ve Türkiye Elektrik Kurumunun yabancı ülkeler
den ithal edecekleri her türlü yatırım malları, araç 
ve gereçler ile ya da yarım mamul mallar (PET -
KÎM'in ithâl edeceği plastik hammaddeleri gibi) 
için; 

a. Ödenek sağlanması, 
b. Türk parası sağlanması 

lanması) 
(Karşılıklarının sağ-

c. Ticaret Bakanlığınca gerekli müsaadenin sağ
lanması. 

d. Maliye Bakanlığınca döviz transfer müsaadesi
nin verilmesi, bu müsaadenin Merkez Bankasına in
tikâli, 

e. Merkez Bankasınca akreditif açılması. 
f. Merkez Bankasınca kuvertür'ün gönderilmesi 

işlemlerinin; 
aa. Her işlemin başlangıç tarihi, 
bb. Her işlemin her aşamadan geçiş tarihi, 
cc. Her işlemin 31 Mart 1976 tarihindeki son 

durumu itibariyle bildirilmesi. 
2. — Buna göre; 
a. Maliye Bakanlığından Türk parası karşılığı tah

sisi beklenen dış ödemelerden henüz bu tahsis yapıla
mayanların, talep tarihi ve 31 ..Mart 1976 daki duru
mu, 

b. Maliye Bakanlığından Türk parası tahsisi ta
lep edilmiş olup bu talep kaibul edilmiş, gerekli tah
sis yapılmış ise ve fakat bundan sonraki aşama, yani 
Ticaret Bakanlığınca beklenen ithâl müsaadesi alın
mamış ise, 

aa. Tahsisin hangi tarihte talep edildiği, 
bb. Tahsisin hangi tarihte kabul edildiği, 
c. Ticaret Bakanlığından yapılan müracaat sonu

cu ithal müsaadesi alınmış, bu ithâl müsaadesi Mali-
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ye Bakanlığına arz edilmiş ve buna istinaden döviz 
transfer müsaadesi talep edilmiş ise, 

aa. Türk parasının hangi tarihte talep edildiği, 
bb. Türk parasının hangi tarihte tahsis edildiği, 
cc. Ticaret Bakanlığınca ithâl müsaadesinin han

gi tarihte verildiği, 
dd. Maliye Bakanlığına döviz transfer müsaade

si için hangi tarihte başvurulduğu. 

d. Maliye Bakanlığınca döviz transfer müsaade
si verilmiş ve bu talep Merkez Bankasına intikâl et
tirilmiş ise, 

aa. Döviz transfer müsaadesinin hangi tarihte ve
rildiği, 

bb. Bu müsaadenin hangi tarihte Merkez Banka
sına intikâl ettirildiği, 

e. Döviz müsaade talebi Merkez Bankasına inti
kâl ettirilmiş ise hangi tarihte akreditif açıldığı (ak
reditif açılıp da kuvertürü gönderilenlerin - 31 Mart 
1976 tarihi itibariyle - yazılmasına gerek yoktur.) 

3. — Yukarıdaki bilgilerin 1 000 dolar ve daha 
fazla işlemler için hazırlanması. 

4. — T. C. Merkez Bankasının 31 Mart 1976 ta
rihi itibariyle döviz gelir ve gider tablosu.. 

5. — Yukarıdaki bilgilerin aşağıda yazılı Kamu 
iktisadî Teşebbüslerinin halen Merkez Bankasınca 
transfer edilemeyen ve kuvertürü gönderilmeyen öde
meler için yazılması. 

1. — Etibank 
2. — Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu, 
3. — Türkiye Elektrik Kurumu 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 112/053.112/119 1 0 . 6 . 1976 
Konu : Sayın Kemal Önder'in yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Bakanlığımıza muhatap 1 6 . 4 . 1976 gün ve 

7/1185-4124/31398 sayılı yazınız. 
izmir Milletvekili Sayın Kemal Önder'in bazı ka

mu iktisadî teşebbüslerin ithâl işlemlerine ilişkin ya
zılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal önder'in bazı 
Kamu iktisadî Teşebbüslerin ithal işlemlerine ilişkin 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Sorular : 
1. — Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru

mu, ve Türkiye Elektrik Kurumunun yabancı ülke
lerden ithal edecekleri her türlü yatırım malları, araç 
ve gereçler ile ya da yarım mamul mallar (PET -
KİM'in ithal edeceği plâstik hammaddeleri gibi) için; 

a. Ödenek sağlanması, 
b. Türk parası sağlanması (Karşılıklarının sağ

lanması) 
c. Ticaret Bakanlığınca gerekli müsaadenin sağ

lanması, 
d. Maliye Bakanlığınca döviz transfer müsaade

sinin verilmesi, bu müsaadenin Merkez Bankasına in
tikâli, 

e. Merkez Bankasınca akreditif açılması, 
f. Merkez Bankasınca kuvertür'ün gönderilmesi 

işlemlerinin; 
aa. Her işlemin başlangıç tarihi 
bb. Her işlemin her aşamadan geçiş tarihi, 

cc. Her işlemin 31 Mart 1976 tarihindeki son du
rumu itibariyle bildirilmesi, 

2. — Buna göre; 
a. Maliye Bakanlığı'ndan Türk parası karşılığı 

tahsisi beklenen dış ödemelerden henüz bu tahsis ya
pılamayanların, talep tarihi 31 Mart 1976 daki duru
mu, 

b. Maliye Bakanlığından Türk parası tahsisi talep 
edilmiş olup bu talep kalbul edilmiş, gerekli tahsis 
yapılmış ise ve fakat bundan sonraki aşama, yani Ti
caret Bakanlığınca beklenen ithâl müsaadesi alınma
mış ise, 

aa. Tahsisin hangi tarihte talep edildiği, 
bb. Tahsisin hangi tarihte kabul edildiği, 
c. Ticaret Bakanlığından yapılan müracaat sonu

cu ithâl müsaadesi alınmış, bu ithâl müsaadesi Ma
liye Bakanlığına arz edilmiş ve buna istinaden döviz 
transfer müsaadesi talep edilmiş ise, 

aa. Türk parasının hangi tarihte talep edildiği, 
bb, Türk parasının hangi tarihte tahsis edildiği, 
cc. Ticaret Bakanlığınca ithâl müsaadesinin hangi 

tarihte verildiği, 
dd. Maliye Bakanlığı'na döviz transfer müsaadesi 

için hangi tarihte başvurulduğu, 

d. Maliye Bakanlığınca döviz transfer müsaadesi 
verilmiş ve bu talep Merkez Bankasına intikâl ettiril
miş ise, 

aa. Döviz transfer müsaadesinin hangi tarihte ve
rildiği, 



M. Meclisi B : 111 15 . 6 . 1976 0 : 1 

bb. Bu müsaadenin hangi tarihte Merkez Banka
sına intikâl ettirildiği, 

e. Döviz müsaade talebi Merkez Bankasına inti
kal ettirilmiş ise hangi tarihte akreditif açıldığı (ak
reditif açılıp da kuvertürü gönderilenlerin - 31 Mart 
1976 tarihi itibariyle - yazılmasına gerek yoktur.) 

3. — Yukarıdaki bilgilerin 1 000 dolar ve daha 
fazla işlemler için hazırlanması, 

4. — T. C. Merkez Bankasının 31 Mart 1976 ta
rihi itibariyle döviz gelir ve gider tablosu.. 

5. — Yukarıdaki bilgilerin aşağıda yazılı Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin halen Merkez Bankasınca 

transfer edilemeyen ve kuvertürü gönderilmeyen Öde
meler için yazılması. 

1. — Etibank 
2. — Türkiye Kömür İşletmeleri 
3. — Türkiye Elektrik Kurumu 
Cevaplar : 
Bakanlığımıza bağlı Genel Müdürlüklerden Eti

bank, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu ve Türki
ye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüklerinin yaban
cı ülkelerden yaptıkları ithal işlemleriyle ilgili bilgi
ler liste halinde ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Dosya No. su 

103-EK/4301-A 
103 -EK/4411 
152-EK/4410-A 
152-EK/4410-B 
152-EK/4410-C 

l l -GL/3030 
35-EK/4425 

215-GL/2979-B 
108-EK/4405 
•134-EK/4385 
215-GL/2979-C 
215-GL/2979-A 
234-GL/3053 
234-GL/2976-B 
134-EK/4416 
150-EK/4393-B 
214-EK/4352-C 

202-GL/3061 
209-GL/3072-A 
209-GL/3072-B 
209-GL/3O72-A 
225-GL/3050 
208-GL/2991 
208-GL/2991-A 
208-GL/2991-B 

62-GL/2872-G 
209-GL/2990 
202-GL/3063 
209-GL/2967-A 
202-GL/2966-A 

60-GL/3070 
202-GL/3062-A 
2O2-GL/3062-A 
203-GL/2766-A 
202-GL/3062-B 
234-GL/3039 
202-GL/2966 

60-GL/3O71 
35-EK/4426 
35^EK/4425-A 
37-EK/4427 

214-EK/4350-D 
60-EK/4422 
34-EK/4458-A 

103-EK/4301 
109-EL/20 

Malzemenin Cinsi 

37 Adet Devre Kesici 
Aydınlatma Transfor. 
Haberleşme Teçhizatı 
Haberleşme Teçhizatı 
Haberleşme Teçhizatı 
Delici Uçlar 
Baş Lâm. amp. 
DET-250 Buld. Yed. 
Sondaj Mak. 
1 adet elek. tav. fırını 
DET-250 Buld. Yed. 
DET-250 Buld. Yed. 
Plânya başlığı 
Motor Yedekleri 
Ultrasonik cihaz 
Sinyal kont. teç. yed. 
Kompresör yedekleri 

I. H. Motor yedekleri 
Ekskavatör yedekleri 
Ekskavatör yedekleri 
Ekskavatör yedekleri 
Denver otomatik num. alm. cih. 
Hausher Delici yedekleri 
Hausher Delici yedekleri 
Hausher Delici yedekleri 
Rulmanlar 
Ekskavatör yedekleri 
Motor yedekleri 
Page Dragline yedekleri 
Şanzumanlar 

Karbon Monoksit muayene tüp. 
Motor yedekleri (Amerika) 
Motor yedekleri (tngiltere) 
Şalter yedekleri 
Motor yedekleri 
Deneme tezgâhı yedekleri 
Cummins motor yedekleri 
Karbon Mon. muayene tüp. 
Baş lâmbası ampulleri 
Baş lâmbası ampulleri 
Kablo irtibat parçalan 
Kompresör yedekleri 
Teneffüs aparatı yed. 
Basınç kontrol cihazı 
Antigrizu transformatör 
Maden makinaları 

Ödenek 
Sağlanması 

Sağlanmıştır 
• . . » • 

» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 

• > 

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

TL. 
Karşılığımn 

Temini 

Temin edilmiştir 
» 
»' 
>* 
> 
» 

' * 
* 
» 
» 
» • ' 

» 
* 
» 
> 

'• > 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
* 
,» 
9? 
» 
» 
* 
* 
* 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Maliye Maliye Döviz Müsaadesi 
Bakanlığına Bakanlığınca Belgesi tçin 

Döviz Tahsisi için Döviz Tahsisinin Tic. Bak. Mür. 
Müracaat Tarihi Veriliş Tarihi Tarihi 

10. 3.1976 
16. 2.1976 
14. 1.1976 
14. 1.1976 
14. 1.1976 
19.11.1975 
29. 3.1976 

Ticaret Bakan
lığından Döviz 

Müsaade Belge- AKR. Aç 
sinin Alınış tçin Etiba 

Tarihi Mür. T 

20. 

26.3.1976 26. 3.1976 

19. 3.1976 

29. 

18.12.1975 
27. 2. 1976 

7. 1.1976 7.1.1976 19.1.1976 

23. 
20. 
27r 

16. 
23. 
23. 
23. 
29. 

20. 
2. 
4. 

25. 

4. 
16. 
16. 
24. 
23. 
24. 

14. 

14. 
27. 

21. 
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Malzeme Adı 

2 ad. kristalizatör (% 25) 
2 ad. kristalizatör (% 40) 
2 ad. kristalizatör (% 35) 

FF. 
FF. 
FF. 

1 ad. bant kantarı Komple terey-
1er ye çekicisi 

Komple treyler ve çekicisi 
Besleyici kantar ve yed. 
Petrol koku 
Petrol koku 
Taş kömürü zifti 
Taş kömürü zifti 
Taş kömürü zifti 
Taş kömürü zifti 
Anot patı 
Petrol koku 
Silikon metali 
Sudkostik 
Karpit fırını mak. ve tec. (% 
Pirit 
Kırıcı ve elek ve ekipmanları 
4 ad. sondaj mak. 
Sondaj makinası ekipmanı 
1 ad. Angledozer 
Karpit fırınına ait mak. ve tec 
2 ad. kompresör 

$. 
$.. 
$. 
$. 
$. 

DM. 
DM. 
DM. 
DM. 
NKr. 

$. 
$. 
$. 

70) 
$. 
$. 
$. 
$. 
$. 

.DH. 
$. 

Maliye Bakanlığı 

Tutarı 

412 500,— 
660 000 — 
577 500 — 

1 923,79 
64 425,— 
15 793,18 

332 500,— 
371 000 — 
511 875,— 
487 500— 
487 500 — 
325 000,— 

1 950 000,— 
334 875,— 
177 000,— 
740 000,— 

7 791 000 — 
462 000,— 
147 070 — 
71 438,— 

104 003,56 
89 940 — 

623 000 — 
52 108,90 

Müracaat 
Tarihi 

2. 7.1975 
28.11.1975 

9. 4.1976 

3.12.1975 
24.10.1975 
4. 2.1976 

14.11.1975. 
1. 3.1976 

12. 9.1975 
17.11.1975 
20. 2.1976 
6. 2.1976 

17. 3.1976 
18. 9.1975 
5.12.1975 

22. 7.1975 
4. 2.1976 

12. 1.1976 
1.12.1975 
6. 4.1976 

24. 3.1976 
24. 2.1976 
16. 4.1976 
26. 4.1976 

Ticaret Bakanlığı 

Tic. Bak . na 
int tarihi 

12. 
1. 

11. 

1.1976 
4.1976 

3.1976 
29.12.1975 
31. 
12. 
2. 
6. 

12. 
31. 
31. 
23. 
6. 

12. 
9. 

17. 
8. 

24. 
4. 
4. 
9. 

3.1976 
1.1976 
4.1976 
1.1976 
1.1976 
3.1976 
3.1976 
3.1976 
1.1976 
1.1976 
1.1976 
3.1976 
3.1976 
3.1976 
5.1976 
5.1976 
4.1976 

Maliye Bak. dan 
geliş tarihi 

12. 
1. 

ıı. 

1.1976 
4.1976 

3.1976 
29.12.1975 
31. 
12. 
2. 
6. 

12. 
31. 
31. 
23. 
6. 

12. 
9. 

17. 
8. 

24. 
4. 
4. 
9. 

3.1976 
1.1976 
4.1976 
1.1976 
1.1976 
3.1976 
3.1976 
3.1976 
1.1976 
1.1976 
1.1976 
3.1976 
3.1976 
3.1976 
5.1976 
5.1976 
4.1976 

yerilen tahsis 
belgesinin tarihi 

14. 1.1976 
28, 4.1976 

22. 3.1976 
5, 1.1976 

16. 4.1976 
16. 1.1976 
26. 4.1976 
9. 1.1976 

14. 1.1976 
16. 4.1976 
16. 4.1976 
30. 3.1976 
9. 1.1976 

19. 1.1976 
3. 2.1976 

23. 3.1976 
10. 3.1976 
1. 4.1976 

Ankara 
int. 

27 

1 
6 

27 
4 

21 
4 

31 
21 
4 
9 
1 

15 
1 



Cinsi 

Seyitömer Santralı 
Elektrik Kumanda Teçh. 

» » 

Çevrim Sistemi Teçh. 
» » » 
» » ;» 

Ana Trafo - Generatör 

i Park Makinesi (Ray) 

oo Park Makinesi (Tekerlek) 

I 

Kömür Hazırlama hizmeti 

Kömür Hazırlama Alet Kirası 

Çevrim Sistemi Alet Kirası 
Soğutma Sistemi Montaj 

Tunçbilek - II - Tevsi 
Malzeme 

SEYİTÖMER, TUNÇBİLEK ve ELBİSTAN İLE İLGİLİ TALEPLER 
Maliye'ye Maliye'den 
Müracaat Çıkış Etibank Merkez Bankası 

2. 9.1975 

14.10.1975 

8. 3.1976 

8. 9.1975 
17. 9.1975 
9.10.1975 

11.11.1975 

2. 3.1976 

2. 3.1976 

18. 2.1976 

27. 2.1976 

21. 7.1975 

4.121975 

3.12.1975 

2. 1.1976 

16. 3.1976 

5. 1.1975 
2. 1.1976 
7. 1.1976 

16. 3.1976 

3.12.1975 

21. 1.1976 

24. 3.1976 

21. 1.1976 

24. 3.1976 

8.12.1975 

5. 1.1976 

23. 

17. 

19. 

19. 

1.1976 

2.1976 

2.1976 

1.1976 



Maliye'ye Maliye'den 
Cinsi Müracaat Çıkış Etibank 

» 18.2.1976 

Montaj 2. 1.1976 

» 29. 3.1976 

* 2. 1.1976 

» 29. 3.1976 

Elbistan Santralı 

Güç Trafosu 15. 1.1976 24. 3.1976 24. 3.1976 

Kazan 5.12.1975 16. 3.1976 26. 3.1976 

> 23. 3.1976 

>y 23. 3.1976 

Merkez Bankası 

' 

Not : Bu malzeme için toplam DM. 44 656 170,— bk belge alınmış, ancak TL. sıkıntısı nedeniyle sadece D 
ettMlefeilmiştir. Belge kullanma süresi bitti. Maliye Bakanlığına süresini uzatmak için müracaat edildi. Halen 



ŞEBEKE TESÎSÎ ÎLE ÎLGÎLÎ TALEPLER 

Cinsi 

103 - ŞT/257 - C 
Otomatik Kesiciler 

103 - ŞT/230 - B 
Orta Gerilim Kesicileri 

Orta Gerilim Kesicileri 

1»03-ŞT/230 
Orta Gerilim Kesicileri 

103 - ŞT/230 - A 

Orta Gerilim Devre Kesicileri 

Orta Gerilim Devre Kesicileri 

103 - ŞT/230 - C 
Orta Gerilim Devre Kesicileri 

103 - ŞT/224 
154 Kv. lık Akım Sınırlayıcı 
Reaktör 
103 - ŞT/231 
170 Kv. ve 72,5 Kv. lık 
Ayırıcılar 
103 - ŞT/255 - B 
İzolatör 

Maliye'ye 
fe Müracaat 

17.11.1975 

22.10.1975 

5.12.1975 

22.10.1975 

22.10.1975 

17.12.1975 

17.12.1975 

5.12.1975 

29. 8.1975 

2. 8.1975 

Maliye'den 
Çıkış 

31. 3.1976 

7. 1.1976 

16. 3.1976 

7. 1.1976 

7. 1.1976 

16. 3.1976 

16. 3.1976 

5. 1.1976 

Etibank Merkez Bankası 

23. 1.1976 

26. 3.1976 

23. 1.1976 

22. 1.1976 

29. 3.1976 

26. 3.1976 

5. 2.1976 



Maliye'ye Maliye'den 
Ginsi Müracaat Çıkış 

219 - ŞT/253 
Hırdavat Malzemesi 

103 - ŞT/257 - A 
Demandmetre'li aktif sayaç 
Demandmetre'li aktif sayaç 

103 - ŞT/229 
Parafudr 
103 - ŞT/257 - R 
Reaktif Sayaç 
103 - ŞT/260 
Transformatör bobini 

103 - ŞT/232 - A 
100 MVA'hk Trafo 

103 - ŞT/258 
Kuplaj Kapasitörü 

12. 2.1975 

10. 9.1975 
8. 3.1975 

3. 2.1976 
9.10.1975 

' 
5.12.1975 

22. 9.1975 

10.12.1975 

17. 3.1976 

24. 

7. 

7. 

21. 

3.1976 

1.1976 

< 

1.1976 

3.1976 

Etibank Merkez Bankası 

27. 1.1976 30. 1.1976 

22. 1.1976 17. 3.1976 
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4. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un Ta
riş Üzüm Birliği yöneticilerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Ha
lil Başol'un yazılı cevabı (7/1216) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica ede-
Saygılarımla. 4 . 5 . 1976 

İzmir Milletvekili 
Yüksel Çakmur 

Soru 
Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 

yurdumuzda üreticiyi korumak amacıyla kurulmuş 
en büyük kuruluşlardan biridir. 

Ecevit iktidarı zamanında adı geçen birliğin 
yönetim kurulu Başkanı Necip Necipoğlu ve yö
netim kurulu üyeleri müfettiş raporları ile görev
lerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle, görevlerin
den alınıp yerlerine yönetim kurulu başkanlığına 
Fahri Dayı, asbaşkanlığa da Salih Örge atanmışlar
dır. 

Cephe İktidarı kurulduktan kısa bir süre son
ra Fahri Dayı ve Salih Örge'nin hiç'bir gerekçe gös-
terilmeksizin görevlerine son verilerek A. P. eğilim
li ve partizanlığı defalarca 'kanıtlanmış olan eski yö
neticiler Necip Necipoğlu ve arkadaşları yeniden 
Tariş Üzüm Birliğinin başına getirilmişlerdir. 

Necip Necipoğlu ve arkadaşları Ecevit İktidarı 
zamanında atanmış olan yöneticilerin yolsuzluklarını 
ve Tariş Üzüm Birliğini zarara uğrattıklarını sapta
mak için Ticaret Bakanlığına baş vurarak müfettiş 
istemişlerdir. 

Ticaret Bakanlığına bağlı beş müfettiş, Ticaret 
Bakanının emri ile Tariş üzüm Birliğinde eski yö
neticiler hakkında incelemeler yapmışlar ve bir ra
por hazırlayıp Ticaret Bakanlığına sunmuşlardır. 

Bakanlık müfettişlerinin hazırladıkları 9010 sa
yılı ve 1517 - 309 - 2 dosya no.lu rapora göre; 

1. — Ecevit iktidarı zamanında atanan yönetici
lerin üzümün satış ve pazarlamasında ve stokların 
eritilmesinde geçmiş yıllara göre çok başarılı poli
tika uyguladıkları saptanmış mıdır? 

2. — Ecevit İktidarı döneminde sorumsuz tutum-ı 
lan ve görevi kötüye kullandıkları saptandıktan 
sonra görevden alınan ve Cephe iktidarı gerçekleşir 
gerçekleşmez derhal yeniden atanan Necip Necip
oğlu ve arkadaşlarının «Tamamıyle hatalı ve ba
siretsiz bir tutum içinde» Tariş Üzüm Birliğini za

rara uğrattıkları görüşüne müfettiş raporunda yer 
verilmiş midir? 

3. — Tariş'i tam bir A. P. lokaline çevirip kan 
dökücü komando militanların beslendiği, vurucu üs 
haline getiren Necip Necipoğlu ve arkadaşlarının 
Tariş Üzüm Birliğini 62 milyon TL. zarara uğrat
tıkları müfettişlerce tespit edilmiş midir? 

4. — Edilmişse bugüne değin müfettiş raporuna 
rağmen sorumlular hakkında hangi işlemler ger
çekleştirilmiştir? 

5. — Müfettiş raporunda Tariş Üzüm Birliğini 62 
milyon TL. zarara uğratan A. P. eğilimli Necip 
Necipoğlu ve arkadaşları için hukuken kendilerin
den bu zararın tazmin ettirilmesi gerektiği görüşüne 
yer verilmiş midir? 

6. — Ticaret Bakanı Halil Başol'un da imzasını 
taşıyan müfettiş raporundan sonra Tariş Üzüm Bir
liği son. yılların en büyük yolsuzluk olayını ört
mek, kamuoyundan gizlemek ve en önemlisi raporda 
62 milyon zararın kendilerine ödetilmesi için huku
ken olanak bulunduğu belirtildiğinden ötürü A. P.1 

li Necip Necipoğlu'nu ve partizan yöneticileri kur
tarmak amacıyle gözle kaş arasında gizli bir Genel 
Kurul toplantısı düzenlenerek 62 milyonluk zararın 
çilekeş üzüm üreticisine Ticaret Bakanı Halil Başol'
un da desteği ile yükletildiği doğru mudur? 

7. — Belgelerle iktidarı kötüye kullandığınız, 
ailesel yolsuzluklarınız saptandıkça bir takım kış
kırtıcı ajan ve ajan provaktörlerle olaylar çıkartıp, 
sırtınızı komando çetelerine dayayıp cinayetler işlen
mesine ön ayak olarak kargaşalıktan gözgözü gör
mez bir Türkiye'de tüm yolsuzlukların ve işlenen 
cinayetlerin örtülüp unutturulacağım ve iktidarınızı 
gününüzü gün edip sürdüreceğinizi ve birgün tüm 
yaptıklarınızın hesabını vermiyeceğinizi halen dü
şünebiliyor musunuz? 

T. e 
Ticaret Bakanlığı 10 . 6 . 1976 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/63-63 

Konu : Çekirdeksiz kuru üzüm Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 5 . 1976 tarih ve 7/1216-4228/32358 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un Sayın 
Başbakana yönelttiği ve Başbakanlıkça Bakanlığı
mız tarafından cevaplandırılması tensip olunan 
İzmir Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yö-
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neticilerine ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş- I 
tir. 

Yurdumuzun belli başlı ihraç ürünlerinden biri 
olan çekirdeksiz kuru üzüme 2834 sayılı Kanunun 
17 nci maddesi c fıkrasına göre her sene Bakanlar 
Kurulunca çıkarılan Kararnameler hükümlerine . uy
gun olarak destekleme alımı yapıldığı malumlarıdır. 

1973/1974 kampanya döneminde de 7/6944 sa
yılı Kararname ile çekirdeksiz kuru üzüme 7 lira 
talban fiyatı tespit edilmiş ve Kararnamenin 5 nci 
maddesinde iç piyasada çekirdeksiz kuru üzüm fi
yatları taban fiyatın üzerine çıktığı takdirde Bir
liğin kâr ve zararı kendisine ait olmak üzere taban 
fiyatları üzerindeki fiyatlarla ortak ve ortak olma
yan üreticiden ve borsa ile serbest piyasadan alım
larda bulunabileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu arada, dış piyasa fiyatları anormal bir se
yir göstererek 1 300 dolara kadar yükselmiş, buna 
paralel olarak iç piyasa fiatları da 15 liranın üzerine 
çıkmış olduğundan Kararnamenin 5 nci maddesine 
dayanılarak Tariş kâr ve zarar Birliğe ait olmak I 
Üzere üzüm mubayaasında bulunmuştur. 

Ancak, o devrede dünyada husule gelen ekono
mik krizin husule getirdiği olumsuz etki, rakip ül
kelerin daha düşük fiyatlarla yaptıkları satışlar ihraç 
fiyatlarımızı etkilemiş ve Ekim sonlarından itibaren 
dış fiyatlar, buna paralel olarak da iç fiyatlar geri- I 
lemeye başlamıştır. 

Bu suretle kâr ve zarar Birliğe ait olmak üzere 
üreticiden alınan 25 698 ton üzümün aynı iş yılında 
7 985 tonu satılarak bundan 61 721 321 01 lira 
ortaklara risturn edilmesi gereken menfi fiyat farkı I 
hâsıl olmuştur. | 

Konu ile ilgili iddia ve şikâyetler üzerine Bakan
lık Müfettişlerince gereken teftiş yapılmıştır. 

Müfettiş raporunda tespit edilen hususların ber- I 
taraf edilmesi için 2834 sayılı Kanunun Bakanlığımı
za verdiği yetkiye istinaden rapor muhteviyatı Birli
ğe tebliğ edilmiştir. 

2834 sayılı Kanuna dayanan Tarım Satış Koope
ratifleri Birliği Anasözleşmesinin 20 nci maddesin
de Genel Kurulun görevleri, 58 nci maddesinde de 
kâr ve zararın dağıtımı hükme bağlanmıştır. I 

''Bu itibarla, Kararnamenin 5 nci maddesine da
yanılarak yapılan ve kâr ve zararı Birliğe ait olan I 
yukarıda açıklanan mubayaalardan doğan durumu 
Genel Kurulun olağanüstü bir toplantıda görüşme- I 
si ve en yetkili organ sıfatı ile zararın ortaklarca J 

karşılanması veya yöneticilere rücuu hususunda ka
rar vermesi demokratik ilkelerle kendi kendini idare 
eden ve idare organları seçimle iş başına gelen, tü
zelkişiliğe sahip bu kuruluşlar için en tabiî haktır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara ve İstanbul'da görevli Cumhuriyet savcıla-
rıyle Şavşat Savcısına ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı (7/1221) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Adliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması için hava
lesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla Milletvekili 

Ahmet Buldanlı 

1. — Ankara ve İstanbul'da suç ve suçluları ta
kip için görevli Cumhuriyet Savcıları var mıdır? 
Varsa vazife yapmakta mıdırlar? 

2. — Bu iki İlimizde görevli Savcılarımız An
kara'da Ç. H. P. nin, İstanbul'da aşırı sol sendika 
olan DİSK'in yaptıkları mitinglere gitmiş ve bura
da konuşulanları duymuş veya yazılı sloganları gör
müş müdürler? 

3. — Bu mitinglerde bölücülükten komünizm 
propagandası ve vatan hıyanetine kadar varan suç
lar işlendiği halde, savcıların samit ve sakit kalma
larının sebebi nedir? 

4. — Bu beyanlarımız yanlış ise, adı geçen mi
tingler hakkında Cumhuriyet Savcıları ne gibi ve 
kimler hakkında muamele icra etmektedirler? 

5. — Bütün yurtta beynelmilel komünizm tara
fından bir hıyanet ağı örülmekte ve bunu tezgahlı-
yanlar alameinnas suç işlemektedirler. Bunlar hak
kında çok yerde Cumhuriyet savcılarının sükut et
tikleri veya suçlulara taraf çıktıkları görülmekte
dir. Bakanlık bunlar hakkında bir muamele yap
makta mıdır? Son olarak; 

6. — Başbakanın, bir solcu gazetede çıkan faili 
meçhul suçlara dair verdiği asılsız haberi yalanlı-

.yan beyanına karşı, bu solcu gazeteye destek ol
mak maksadıyle gazeteye beyanat veren Şavşat Sav
cısı hakkında ne gibi muamele yapılmıştır? 

7. — Şavşat savcısı, ilçesinde adli zabıta yönün
den zabıta Amiri durumunda olmasına rağmen (Al
kol komasından) öldüğü iddia edilen maktulün) öl-

— 258 — 
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durulduğu iddiasının serdetmesi, adlî suçları takip ve 
suçluları meydana çıkarmak görevinde olan bir kişi
nin vazifesini suiistimal etmiş olması neticesini do
ğurmaz mı? Du suretle vazifesini suiistimal eden 
Şavşat Savcısı hakkında herhangi bir muamele ya
pılmış mıdır? 

8. — Solcuların yerlere, duvarlara yazdıkları 
ve pankartlar halinde taşıdıkları «sloganlar»ın, Türk 
Ceza Kanununun 141, 142, 125 ncİ ve ilâh. madde
lerini ihlâl ettikleri bir vakıadır. Savcılarımız bu iki 
mitingte bu maddeleri uygulamıyorlarsa, Ceza Ka
nununun, adı geçen maddelerini mülga mı sanmak
tadırlar? 

T. e 
Adalet Bakanlığı 14.6.1976 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 25541 

Konu : Muğla Milletvekili Ahmet 
Buidanlı'nın yazılı soru önergesi
nin cevaplan diril dığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

24.5.1976 gün ve 7/1221-4240/32501 sayılı yazıla
rına : 

Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buidanlı'nın; 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara'da, DİSK 
tarafından İstanbul'da düzenlenmiş bulunan miting
lerde bölücülükten, komünizm propagandası ve va
tan hiyanetine kadar varan suçların işlenmiş oldu
ğundan bahisle, bu mitinglerde konuşanlar ve teşhir 
edilen yazılı sloganlar karşısında Cumhuriyet Savcı
ları tarafından soruşturmaya tevessül edilip edilme
diği ve Sayın Başbakanın basında yayımlanan beya
nına karşı, bir solcu gazeteye destek olmak için be
yanat veren Şavşat Cumhuriyet Savcısı hakkında bir 
muamele yapılıp yapılmadığı konusunda Bakanlığıma 
yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıda arz edilmiştir : 

Cumhuriyet Halk Partisi İl İdare Kurulu ve 11 
Gençlik Kolu tarafından Ankara Tandoğan Meyda
nında 18 . 4 . 1976 günü düzenlenen mitingde vuku-
bulan olaylara Ankara Cumhuriyet Savcılığınca el 
ıkonulmuş bulunduğu ve bu miting sırasında yaptığı 
konuşmada Hükümeti tahkir ve tezyif etmekten Zon
guldak Milletvekili Bülent Ecevit hakkında isnat olu
nan suçun mahiyeti ve mumaileyhin -milletvekili bu
lunması sebepleriyle takibat izni alınması ve yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işleme te

vessül edildiği, mitingde kullanılan bazı pankart ve 
afişlerle dağıtılan bildirilerden suç teşkil edenler ile 
C. H. P. Genel Başkanının konuşması esnasında bazı 
sloganlarla müdahale edenlerin bu fiilleri dolayısıyle 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca tevessül olunan so
ruşturmanın halen devam etmekte bulunduğu, 

Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonunun, 
1 . 5 . 1976 günü istanbul'da düzenlediği mitingin 
o yer Cumhuriyet Savcılığınca izlendiği ve mitingten 
sonra -basında yer alan yazılar da dikkate alınmak 
suretiyle isnat olunan suçların, Devlet Güvenliğini 
doğrudan doğruya ilgilendiren 1773 sayılı Kanunun 
9/A maddesinde yazılı fiiller bulunması sebebiyle so
ruşturma dosyasının ve mitingten sonra basında yer 
alan yazılara havi gazetelerin İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığınca o yer Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Savcılığına intikal ettirilmiş olduğu, 

21 . 4 . 1976 tarihli Milliyet Gazetesinde yayınla
nan, «Şavşat Cumhuriyet Savcısı da Demirel'in söy
lediklerini doğrulamıyor» başlıklı haberle ilgili ola
rak adı geçen yer C. Savcısı hakkında da Bakanlığı
mızca gereğine tevessül olunduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Keyfiyetin sayın soru sahibine bildirilmesine de

lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 

6. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, Pet-
kim tesislerinden etrafa yayılan zehirleyici gazlara 
karşı alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demirin yazılı ceva
bı. (7/1222) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 5 . 5 . 1,976 

Istaribul Milletvekili 
Metin Tüzün 

1. — Uzun zamandan beri İzmit ve İstanbul'un 
Tuzla - Kartal yakalarına kadar etkisini gösteren ze
hirleyici gaz nedeni ile koruyucu ve önleyici hangi 
tedbirler alınmıştır? 

2. — Sağlık Bakanlığınca konunun incelenmesi 
için görevlendirilen komisyonun raporuna göre Pet-
kim'in 'ruhsatının iptali konusu düşünülmekte midir? 

3. — Sağlık Bakanlığınca 22 Nisan'da kapatılma
sına karar verilen Petkim tesisleri kim ne derse de
sin halen çalışmasına devam etmektedir. Ve zehirli 
gaz tehlikeli etkisini artırarak sürdürmektedir. Kapa-
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tılmama nedeni nedir? Kimler ne için direnmekte- ı 
dirler? Sorumluları kimlerdir? Bu sorumlular için ne 
gibi işlemler yapılmıştır? I 

4. — Halkın sağlıklı olmasını sağlama görevi olan 
Sağlık Bakanlığının bu zehirli gaz nedeni ile özellik- i 
le çocuk yaşlarındaki olanlardan ölümler olduğundan | 
'bilgisi var mıdır? I 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım l 

Bakanlığı 1 1 . 6 . 1̂ 76 
Bakan I 

829 
Konnu : İstanbul Milletvekili Sa- I 
yın Metin Tüzün'ün yazılı soru I 
önergesi Hk. 1 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
İlgi •: 24 . 5 . 1976 tarih ve Kanunlar Md. lüğü j 

7/1222-4241/32503 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Metin Tüzün'ün Pet -
Kim Tesislerinden etrafa yayılan zehirleyici gazlara 
karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesine J 
cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. ! 

Dr.Kemal Demir I 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Metin Tüzün'ün yazılı 
soru önergesine cevabım. | 

Soru 1 : 3. Uzun zamandan beri İzmit ve İstan- j 
bul'un Tuzla - Kartal yakalarına kadar etkisini gös- j 
teren zehirleyici gaz nedeni 'ile koruyucu ve önle- ! 
yici hangi tedbirler alınmıştır? Sağlık Bakanlığınca 
konunun incelenmesi için görevlendirilen Komis
yonun raporuna göre Petkimin ruhsatmın iptali ko-. J 
uusu düşünülmekte midir? Sağlık Bakanlığınca 22 Ni- i 
san'da kapatılmasına karar verilen Petkim tesisleri ı 
kim ne derse desin halen çalışmasına devam etmek- | 
tedir. Ve zehirli gaz tehlikeli etkisini artırarak sür-

- » • — - « • « • 

dürmektedir. Kapatılmama nedeni nedir? Kimler ne 
için direnmektedirler? Sorumluları kimlerdir? Bu so
rumlular için ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Cevap 1 : 3. İzmit ve yöresindeki fabrikalar
dan zehirli gazların çıktığı konusunda Bakanlığımı
za yapılan ihbarlar üzerine Bakanlığımız uzmanla
rından oluşan bir heyet gerekli incelemeleri yapmak, 
alınacak tedbirleri saptamak üzere İzmit'e gönderil
miştir. 

Heyetin yaptığı araştırma sonucu, Petkim tesis
lerinin klor - alkoli fabrikasında teknik nedenlerle 
zaman zaman kaçan klor gazı ile stiren ünitesinden 
çıkan stiren buharlarının güneş ışığında söz konu
su zehirli gazı oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Klor ve stiren gazlarının havaya karışmasını önle
yecek tedbirlerin derhal aldırılması Bakanlığımızca 
Kocaeli Valiliğine telle bildirilmiştir. 

Kocaeli Valisi Başkanlığında 30 . 4 . 1976 tari
hinde toplanan (İl Hıfzıssıhha Meclisi) Petro - Kim
ya tesisleri sorumlularını da toplantıya davet ede
rek zehirli gazların havaya karışmasının derhal ön
lenmesine ilişkin tel emrini kendilerine tebliğ etmiş
tir. Fabrika yöneticileri gaz kaçıran ünitenin faali
yetini tatil etmiş ve tüm tesisleri de 10 . 5 . 1976 gün-
nünden itibaren genel revizyona almıştır. 

Durum Mayıs ayından itibaren İzmit Sağük ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğünce izlenmekte olup öner
genizden sonra ilgililer tekrar uyarılmıştır. 

Fabrikanın yeniden çalışmaya başlamasından son
ra gerekli kontrollar yapılacak ve sonuçlarına göre 
lüzumlu tedbirler alınacaktır. 

Soru 4. Halkın sağlıklı olmasını sağlama göre
vi olan Sağlık Bakanlığının bu zehirli gaz nedeni ile 
özellikle çocuk yaşlardaki olanlardan ölümler oldu
ğundan bilgisi var mıdır? 

Cevap 4. Zehirli gaz nedeni ile ölümlerin mey
dana geldiği ihbarı üzerine sağlık ekiplerince yapılan 
araştırmada; ölen beş çocuğun; pnömoni, menenjit, 
isale bağlı toksikoz, kaşeksi ve bronkopnömoniden 
öldükleri anlaşılmış olup bu ölümlerin gaz ile zehir
lenmeyle ilgisi tespit edilmiş değildir. 

• • • 
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1 Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısının maddelerine Geçilmesi İçin Verilen Oyların Sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 70 
Reddedenler : 27 

Ç^kânserler : 1 
Oya katılmayanlar : 350 

Açık üyeMkler : 2 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 

Mehmet Hulusi özkul 

ADIYAMAN 

Abdurrahman Unsal 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 

AMASYA 
»Hüsnü Cah&t Korkar 

ANKARA 
Hdisameıttin Afcmıumcu 
Oğuz Aygün 
I. Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 

AYDIN 
BeMç Tozkoparan 

BALIKESİR 

Mustafa Kemal Alver 
İbrahim Behram Eken 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 

BURSA 
Emin Aoar 

Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 

Zekiye Gülsen 

ÇORUM 

Yakııp Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 

Rıza Gençoğkı 

EDİRNE 

llhami Ertem 

ERZURUM 

Rasiiım Gkiaûâ 
Mehmet Fuat Fırat 
Zekâi Yaylalı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
I. Fehmıi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Cemal Suer 
İhsan Toksan 

İZMİR 
Âdil Demir 
Yücel Dirik , 
İsmail Taşlı 

KARS 
Yasdn Bozlkurt 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiklin 

KAYSERİ 
Cemal Cebeei 

KONYA 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
M. Necati Kalayeıoğlu 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 

Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TOKAT 

Hüseyin Abbas 
Feyzulılaih Değerli 

TRABZON 
LütfiKöktaş 
Metfımet özgür 

URFA 
Abdüllkadıir öncel 

YOZGAT 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Ahmet Nd'hat Akın 
Sebati Ataman 
Orihan Gön'cüoğlu 
Mehmet Zefoi Okur 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Muammer Alıcı 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

BOLU 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Ay kul 

CORUM 
Cahit Angın 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (iB.) 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 

Süleyman Mutlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 

DENİZLİ 
Hüıseykı Erçelik 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

İSTANBUL 
Hasan Basıri Ajkkiray 
Mehmet Emin Sungur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Süleyman Genç 
A. Kemal Önder 
Neccar Türkcan 

KARS 
Kemal Ofcyay 
Hasan Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

[Çekinser] 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmah 

[Oya Katılmayanlar] 

Rıza Po>lat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardıımeı 

AMASYA 

Hasan Bütüne r 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataıman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet EvliyagiH 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
1. Hakiki Ketenoğlu 
Kâımıil Kıriikoğlu 
tbrahîm Saffet Omay 
Cevat önder 
Feraha Fatma öztürfe 

Fikri PehilivFdilı 
Önder Sav 
llyas Seçjkin 
Salbahattin Selek 
II. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurraihim Erdem 
Fahrıi özçelik 
Faıiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Şadıi Erdem 

AYDIN 
İsa Aythan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu (Menderes 
Nahit Menteşe (B.) , 

MANİSA 
Hasan Zengin 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

URFA 
Celâl Paydaş 

ZONGULDAK 
Zek'âi. Altınay 

Kemal Zıiya öztürflv 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 

Ahmet Akçeel 
ilhan Aytekin 
Cihat BiHgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakrnaık 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
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BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
AH Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Kasım önıadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Ete m Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hasan Korfcmazcan 
HüdaiOral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüaiâtdf Ensariıoğfkı 
Reoad îsikenıderoğl'U 
Haüât Kahraman 
Bahattin Karaikoç 
Mahmut Kepoılu; 
Mahlmut Uyanuk 

EDİRNE 
Veli GüOikan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
AtiıM At&lâ 
Ömer Nalimi Bıarım 
Hasan Buz 
RaEÖm Küçükel 
A. Orhan Seaıleımoğllu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
ismail Ha*kkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Arigı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe ALiye KölksaJ 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hütaeyin încioğlu 
Mehmet özfeaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesia 
Nizamettin Erkımen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamıik Tekin 
(Bşk. V.) 
M. Emin Turgutıailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE I 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tunoer 
Turgut Yüc«l 

HAKKÂRİ 
Mikail tlçin 

HATAY I 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri tnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (1. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel | 

(Başbakan) 

İÇEL 

Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğru 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 

Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurruhman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis. Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
A. Doğan öztraıç 
Mustafa Parlar 
tlhami Sancar 

ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk ( 

Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Coşkun Karagözoğlu 

Şinasi Osma 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
AH Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan Atfasilı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Cemil Ünail 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Safari Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargdl 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk tmamoğdu 
Hayrettin Nafeiboğlu 
Kâmil özsarıyıldi'z 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Melhmet Decteoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Atosoy 
Meımduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turtan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Y&hşS 

KONYA 
Reşat Aflssoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
ismet Büyükyayla<îi 
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Bahrıi Dağdaş 
Necmettin Brbakan (B.) 
Kemâle* tun Gökakm 
Mustafa Kubilây îmer 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sakan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üst unda ğ 

KÜTAHYA 
-Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 

Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necini özgür 
önol Sakar 

MARDİN 

Fehim Adak (B.) 
İbrahim Ay soy 
S ey fi Güneş t an 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan!ı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet'Hamadi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tckiner 
Ragıp ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönü] 
Ferda G-üley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaostman-
oğhı 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 

J İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Aear 
Fahri Birer 
Musıtafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yarikutan 

SİİRT 
Idris Arıkanı 
Abdülba'kıi Cartı 
Mehmet NeMİ Oktay 
Abdülkeriın Zilan 

SİNOI» 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevflilk Fikret -övet 

SİVAS 
N. Nazif ArsHan 
Vahit Bozatb 
Ahmet Dutraıkoğılu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisd 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (fi.) 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Nihat Saıltıik 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucaik 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kıkş 
Halil Millî 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak: 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görerataş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arstfan 
îlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Kor̂ ccaıatZ 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoıl 
Bülenit Eeavit 
Fevzi FırM 
Cahit Ka,raka§ 

[Açık Üyelikler] 

Ordu İ 
Trabzon 1 

Yekûn 2 

>•<* ..+.. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

111 NCI BİRLEŞİM 

15 . 6 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi, (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 s 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş&n 
önergesi, (10/18) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

4. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, tçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9. arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

6. — Uftfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin ,önergesi. 
(10/22) 

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Milllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayassanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — Muğla. Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla-



rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmassına ilişkin önergesi, (10/26) 

11. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclı?' İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde^ nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 1G0 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün, değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ 
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

15. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ili* 
kin önergesi, (10/3.1) 
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17. — Demokratik Parti Grupu Başkan vekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayanı 
lan saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

19. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

20. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

21. — Bolu Milletvekili 'Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil-

, ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça-* 
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tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama-
siyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana geîen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması a^lmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
- arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri 

ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın -hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbirleri sap 

tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

32. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

33. — Hatay Milletvekili Malik Yılman've 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama-» 
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap-* 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec« 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

35. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

36. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge« 
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına üişkin 
önergesi. (10/51) 

37. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi< 
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının sit 
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec-* 
lis Araştırması-açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

38. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları üe savaşta başarısızla 
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za< 
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Anaya-



sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama-
eıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

4 1 . — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya 
nnca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let "Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/61 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/56) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne

denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

48. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

49. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

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

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

52. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş

tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 



54. —- Kütahya Milletvekili Haşini Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşımı, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

57. —. Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70İ) 

58. — Muğla Milletvekili Adrîan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

60. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

61. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Teruik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

63. —- Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne .son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına, ilişkin önergesi. (10/77) 

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama'konusunda, Anaya-



sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

69. - r Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88; nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genci Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi gocuklarının du
rumlarım ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün Î02 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

71. —t- Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 101' 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükfifiefiyetleri-
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ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir .Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87). 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (.10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır-. 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meçlisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 



88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile içel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

85. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun 
gur.ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, içel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarihı ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi "durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 

mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme anılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

93. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grapu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'm, Emniyet Genel-Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/104) 

94. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar-
kadanının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/105) 

95. — Muğla Miletvaküi Ahtnöt Bul'danlı ve 9 
larikjaidaışıinım, Türfkıiye'dte örtgültltemmliş bulunan yasa 
'dışı kuruliuşlaon faıafiyeteliınli saptamak lainracuyfe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü matdldetai uyanınca 'hir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

96. — tzmüır Miletvdklffl Siüteytmiam Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu-



oyunidıakii saygınlığım zedeleyen nedıenıterıi ısap!taimak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meçlisi İçtü
züğünün 102 ve 103 noü maldldieterü uyarınca Ihir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

97. — Bailılkeslir Miiâfcveklii Saduiaıh U&ulmi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono-
ımtiişlinie ytaraırlı olaealk tedlblnllerlin saptanması amaciıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 10,3 noü maddel'ed «yarınca 'bâr Mecls 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâü îlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletveküi Ahmet BuldanlTnın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların, özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

8. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/34) 

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazeneir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir, 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi.'(6/43) 

16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/54) 

17. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba* 
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/58) 

21. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

24. •— Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

26. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 



27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın t bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

38. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

41. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nuıı naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/89) 

42. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

47. — Sivas Milletvekili . Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine . 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nın, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

54. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

55. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 
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56. — Burdur.Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 

Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/ill) 

57. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına üişkin Başbakandan sözlü 
SOFU önergesi. (6/134) (*) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

60. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

62. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

63. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

64. •— Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

68. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

69. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagıTin, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 

iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın,-Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/130) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'jn, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

76. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151 (*) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

78. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

79. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

fi 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözdü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

83. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147) 
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84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

85. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

86. — îçel Milletveküi Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

8^. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında îçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/157) 

88. -— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfmn, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

91. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

92. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara »lişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — îstarıbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğnim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

95. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

[ 96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/173) . 

97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın. 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

98. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

100. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

102. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) £*) 

103. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

104. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

105. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İs-. 
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

107. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

108. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un. 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

109. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. (6/182) 



110. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

111. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ» 
lu'nun, Başın Yaym Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

112. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

113. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-
ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (•) 

114. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) 

117. — Adana Milletvekili Üter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

119. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

120. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'm, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) '(*) 

•1.21. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

12 -
| 122. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 

Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka-

I nmdan sözlü soru Önergesi. (6/192) 
125. — Samsun Milletvekili Ali'Acar'ın, Gençlik 

ve Spor eski Bakanı Zek^i Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
I Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 

eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/196) 

I 127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
I Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş-
I kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner

gesi. (6/224) (*) 
i 129. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, An

talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

I 130. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba-

I kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 
131. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 

temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya-
I pjlmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

(6/227) (*) 
I 132. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De

mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 
I 133. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 

taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/200) 

I 134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
I TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
j ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 
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135. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

136. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalaıina ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından södü soru önergesi. (6/230) (*j 

137. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ec«vit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (•) 

138. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
{*) 

139. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

140. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

142. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) •(*) 

143. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236)(*) 

145. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

147. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

150. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi. (6/213) 

151. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

152. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*} 

153. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Baklanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

156. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
tmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

157. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/248) (*) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya MM Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) '(•) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

160. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (#) 
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161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An- I 

kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

162. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha- 1 
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

163. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alman korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

164. —- Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

165. — Adana Milletvekili liter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan I 
sözlü som önergesi. (6/254) (*) 

166. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi- i 
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) I 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) I 

170. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'riın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner- j 
gesi. (6/259) (*) j 

171. —• Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara- I 
rina ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) i 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka- ] 
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (•*) I 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş- j 

kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

175. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

176. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

177. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin' sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/268) (*) 

179. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

180. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

181. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974- 1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

(91Z/9) •rçaajauç? 
182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum

hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

183. — Adana Milletvekili liter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

184. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — Rize Milletvekili Ö. Yılmaz Karaos 
manoğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

186. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 
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188. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın, İs

tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

189. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

192. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

193. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

197. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

199. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

2GG. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

202. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

2€ı3. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

2C5. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

2Q6. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*•) 

207. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KTJR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

209. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

210.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan İlk öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

211. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

212. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

213. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 



— 16 — 
214. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür

kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

215. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt Ilı ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öne/gesi. 
(6/302) (*)• 

216. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

217. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 
(*) 

218. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

219. — Afyon Kara'hisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/308) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin MiHî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

222. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/310) (•) 

224. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in Millî Eğitim Müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

225. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

226. — Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahraman Maraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili • Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplariyle ilgili beyanatım n Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

228. — Kahraman Maraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/318) 
(*) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

230. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçekti-
rilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

231. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişiktin İçişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

232. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Öğret
men Okuılları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü »soru önergesi. (6/325) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Halfil Dere'nin, görev
den alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişleriyle 
ilgiM Ibeyanının yerine getirilmediğine İlişkin Millî 
Eğittim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/326) (*) 

234. — Urfa MilletfveMli Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

235. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Yata
ğan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit ocak
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözliü soru önergesi. (6/327) (*) 

236. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, 
1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen it
hal izin (belıgelerine liştkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) •(*) 
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237. — İstanbul Mliüötvekili Vahit Yaşar Çalın'm, 

demir çelik ara ürünleri ithali için transfer talebin
de bulunan flirmalara ilişlk'in Malîye Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/329) <*) 

238. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale Lisesü ıMüdürüne iiiş'kin Millî Eğitim Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

239. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'mn, Mü
nih'teki Türk Turizm 'Pavyonunda yapılan soruş
turma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

240. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimline ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/332) (*) 

241. — Urfa Milleifcveikil'i Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve. firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

242. — İçel Milletvekilli Oral Mavioğlu'nun, Türk 
Hava Yolları Kompüter projesine il'işjkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/333) (*) 

243. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nlin, 
Bakanlık: Müsteşarı ile muavininin görevlerini kötü
ye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 

244. — Afyon Karabisar Milletvekilli Süleyman 
Mu'tlu'nun, Şevket Demirel'in, özel 'kuruluşlarda ida
re meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

245. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında 
siyasî tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Balkanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

246. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İsken
derun Demir ve Çelik tesislerinde devrim yasalarına 
aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/321) 

247. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'im, Ta--
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
afbbne olmasının isltenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözB som önergesi. (6/322) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir bü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 16, 6 ,1975) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka-* 
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze« 
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçlüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sa
yısı : 273) (Dağıtma tarihi :19 . 3 . 1976) 

4. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo-
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksiti 
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 aci maddesi uyarınca gündeme alınma öner* 
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

6. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 * 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 

-Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi.: 
18 . 5 . 1976) 

7. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen-
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meşine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 , 5 . 1976) 

X 10. —r C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

X 11. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

X 12. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 . 1976) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 14. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) | 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim işbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı :• 326) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S, Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 5 . 1976) 

X 22. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap
tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar-



arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 

X 23. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılınmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 24. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lâ-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

25. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19 4.1976) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik* ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

27. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 1 1 . 2 . 1975, 
1 .7.1975, 14,5.1976) 

28. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon-

19 — 
lan raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1976) 

29. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryolları 
mensuplarına fiili hizmet zammı verilmesi için 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesi, 
hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu ve içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

30. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 > 3 > 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 s 6 . 1975) 

X 31. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu-* 
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Mtclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S, Sayısı : 206) (Cs Se
natosu S, Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

32. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük* 
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra< 
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 , 7 s 1975) 

33. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

34. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2* nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

35. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

36. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
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Köy İşleri Komisyonu rapoıu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

37. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

38. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

39. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi : 25.3.1976) 

X 40. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştütk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

41. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi: 31.3.1976) 

42. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

43. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

X 44. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288J (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 45. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 

hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976) 

46. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları rai 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 47. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun-* 
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 48. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve içtüzüğün. 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 49. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

50. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8.arka
daşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı tş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/55İ) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5.5.1976) 

X 51. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
1 7 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
Jair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

52. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 .1976) 
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önergesi. (2/427) (S, Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

62, — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun" 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

53. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
11 . 5 . 1976) 

54. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

55. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

57. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 58. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

59. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî afetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

60. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

61. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

63. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

X 64. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 28.5.1976) 

65. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
ralan hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

66. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

67. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

68. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi içtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında içtüzük teklifi ve Anayasa Komîs-. 
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta-» 
rihi : 7.6.1976) 
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69. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8.6.1976) 

X 70. — Çırak kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi: 8.6.1976) 

71. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 .1976) 

72. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

73. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1976) 

74. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

75. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

76. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi îçin 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi, uyarınca Gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6 . 1976) 

77. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11.6.1976) 

78. — istanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 . 6 . 1976) 

79. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
210 ve 210'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1.7.1975, 
11.6.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir., 

(Millet Meclisi Birleşim 111) 



Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 293 
Toplantı : 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri Hakkındaki 30 Mayıs 
1Ö74 Tarih ve 1824 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis

yonu Raporu (1 /158) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 7*6; 1974 

Ankara 
4-624 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 1 Haziran 1974 tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 311 - 3533 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Kanun incelenmiş 
ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince, ilişikte sunulan gerekçe ile, bir daha görü
şülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Fahri S. Koruturk 
Cumhurbaşkanı 

30 MAYIS 1974 TARİHLİ 1824 SAYILI KANUNUN GERİ GÖNDERİLME GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kabulü ile hukukî varlığı sona ermiş 'bulunan Temsilciler Meclisi Üye
leri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerinin, dokunulmazlık, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Ku
rul, komisyon ve parti grupları toplantılarına girme halkları dışında kalan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine, kanunlar, kararnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün haklardan yararlanmaları, kanunda ön
görülmesi itibariyle, öncelikle, yararlanacakları bu hakların neden ibaret olduğu araştırılmış ve neticede: 

a) Devlet Demiryollarında parasız, Denizcilik Bankasına ait vapurlardan iç hatlarda keza parasız, diş hat
larda % 25 - 35, Türk Hava Yollarında % 50 indirimli seyahat; 

b) Telefonlarda tercih ve >% 60 indirimli tarife uygulanması; 
c) Dış ülkelere gezilerde diplomatik pasaport verilmesi; 
d) Öğrenim derecesi ne olursa olsun iki yılda bir derece ilerlemesi ve 1 nci derecenin son kademesine 

kadar yükselme; 
e) Şahsî ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için yurt içi ve yurt dışında tedavi ve buna ilişkin çe

şitli sıhhî malzeme yardımı; 

İmkânı sağlandığı tespit edilmiştir. 

Bu durum sade vatandaşlar ve Devlet memurları ile velev bir dönem olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği yapmış olan vatandaşlar arasında, ikinciler lehine bir ayrıcalık yaratacağı gibi, Hazine ve iktisadî 
Devlet Teşdkkül ve müesseselerine de büyük külfetler tahmil edeceğinden, kanunun t>ir kere daha Yüksek 
Meclislerde görüşülüp incelenmesi uygun mütalaa edil.niştir. 
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Anayasa Komisyonu raporu 
Millet Meclsi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 1/158 
Karar No. : 5 

16 . 4 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanınca iade edilen Türkiye Büyük Mllet Meclisi Eski üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 ta
rih ve 1824 sayılı Kanun, Komisyonumuza havale olunmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz; Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesinde yer alan, sade vatandaşlarla 
T. B. M. M. eski üyeleri arasında ikinciler lehine ayrıcılı'k doğabileceği şeklindeki tereddüdüne katılmamış ve 
parlamenter olarak millî iradeyi temsil hakkını kaybeden eski üyelerin parlamenterlikte kazandıkları bir kı
sım Itlaklarının korunmasını millî iradeye saygı gereği olarak görmüştür. 

Mezkûr gerekçede ileri sürülen, T. B. M. M. eski üyelerine tanınacak imkânların, Hazine ve İktisadî 
Devlet Teşekkül ve müesseselerine büyük külfetler tahmil edeceği iddiası da incelenmiştir. Halen 
T. B. M. M. Üyesi olanların faydalandığı ve bu kanunla eski üyelere de teşmil edilmek istenen hakların kanun
lardan ziyade İktisadî Devlet Kuruluşlarının yönetim Jcurullarmın kararlanyle verilmiş imtiyazlar olduğu 
ve önemli bir malî külfet doğurmadığı kanaatine varılmıştır. 

Müzakereler sonunda 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Kanun aynen kabul edilmiştir. 

işbu raporumuz Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere saygıyle arz olunur. 

Başkan Verine 
Sözcü 

Malatya 
Celâl Ünver 

Ankara 
Cevat Önder 

Oylamada bulunmadı 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

istanbul 
Hasan Basri Akkiray 

istanbul 
İhsan Toksan 

Sakarya 
Nadir Lâtif İslâm 

Bu Rapor Sözcüsü 
Gümüşhane 

Mustafa Karaman 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

İsparta 
Mustafa Cesur 

imzada bulunamadı 

istanbul 
Necdet Ökmen 

Kayseri 
Selçuk Imamoğlu 

imzada bulunamadı 

Uşak 
Orhan Dengiz 

Kâtip 
izmir 

Remzi Özen 

Elâzığ 
Uasim Küçükel 

Oylamada bulunmadı 

İsparta 
Yusuf Uysal 

imzada bulunamadı 

İstanbul 
Karşıyım 

İlhan Özbay 

Rize 
Cevat Yalçın 

Oylamada bulunmadı 

Van 
M. Salih Yıldız 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 293) 



— 3 — 

CUMHURBAŞKANINCA BÎR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN METİN 

T. B. M. M. Eski Üyeleri Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . 12 . 1960 tarih ve 157 saydı Kanunla teşkil olunan Temsilciler Meclisi üyeleri ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, dokunulmazlık, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul, komisyon 
ve parti grupları toplantdanua girme hakları dışında kalan ve T. B. M. M. üyelerine kanunlar, kararname
ler ve yönetmeliklerle tanınan bütün haklardan yararlanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesinde yer alan, kamu hizmetinden yasaklanma veya kesin 
hüküm giymiş olma nedenleriyle seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar, bu haklardan yararlanamazlar. 

' MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• * mmw * ı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 293) 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 319 
Toplantı : 3 

1 Mart 1926 Tarihli ve 76S Sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kamın Tasarısı 

ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /361) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 11 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-2034/5820 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Miöet Meclisine arzı Bakanlar Kurutanca 18 . 11 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «1 Marj: 1926 tarihli ve 765 Sayıb Türk Çez& Kanununun 42$, 427 ve 428 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kamın tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim, 
Süleyman Dehıirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Müstehcen hareketler, umumî ahlâka aykırı ve halkın edep duygusunu inciten fiiller olup, bunların ceza
landırılması toplumun korunması ve savunulması bakımlarından zarurî ve faydalı olduğunda şüphe bulunma
maktadır. Toplum manevî hayatı için ciddî tehlike teşkil eden müstehcen hareketlerin cezalandırılması için 
milletlerarası anlaşmalar kabul edilmiştir. 

Müstehcen kavramının tanımının yapılması tatbikatta müşkülât arzetmiş ve bu konuda birçok yabancı 
memleket yasalarında olduğu gibi, kanunumuzda da taiif yapılmamıştır. 

Bununla beraber, bazı ceza kanunları ve mahkeme kararları ve Ceza Hukukçuları bu kavram ile ilgili ta
nımlar yapmak yoluna gitmişlerse de zamana ve toplumun anlayışına ve seviyesine göre, «müstehcen» kavra
mının kapsamında değişiklik niteliğinde gelişmeler olduğundan, genellikle kesin bir tarif yapılmasından kaçı
nılmıştır. 

1881 sayılı Eski Matbuat Kanununun 31 nci maddesinde, «Müstehcen», (halkın ar ve haya duygularını in
citen ve ayıp sayılan şeylerdir) şeklinde tarif olunmuştur. 

italya'da yeni Ceza Kanununun 529 ncu maddesinde müstehcen, «umumî duygu bakımından edebe sal
dırı niteliğinde olan hareketler ve şeylerdir) tarzında tarif edilmiştir. Kanunumuzda, yukarıda da işaret olun
duğu üzere, müstehcenlik tanımlanmamıştır. Ancak eski Matbuat Kanununda ve İtalyan Yeni Ceza Kanu
nunda olduğu gibi veya buna benzer şekilde, «Müstehcendin tarifi yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılma
sının uygulamaya açıklık getireceği düşünülebilirce de, genellikle Ceza Kanunlarında umumî bir kavram ye
rine yapılacak tariflerin, zamanla dondukları ve gelişen toplum şartlarına cevap vermedikleri ve bu itibarla, 
müstehcenliğin genel adap ve ahlâkı incitme açısından adlî mercilerin takdir ve değerlendirilmesine mevdu 
bir keyfiyet olduğu sonucuna varmanın daha sağlıklı bir yol olacağı düşünülmüştür. 

Türk Ceza Kanununun; 426 nci maddşşindç müstehcen vasıtalar veya şeylerin dağıtımı fiilleri, 427 nci 
maddesinde müstehcen eseri yazan ile yayınlayan ve 428 nci maddesinde ise, müstehcen şarkıların alenen 
söylenmesi ile bir kişi veya hey'etin haysiyetini kıran söz ve hareketler cezalandırılmaktadır. 
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Ceza Kanunumuzun anılan maddelerinde yer alan, «müstehcen» ve, «hayasızca» kelimelerinin, kavram iti

bariyle delâlet ettiği manalar Türkçe sözlükte, Türk Hukuk Lugatında ve Kamusî Türkide eş anlamlarda 
kullanılmıştır. «Müstehcen» kavramı; Kamusî Türkide, mayup, biedebane, Türkçe sözlükte; açık - saçık, edep
sizce şeklinde, «hayasız kavramı» ise, utanmaz, arsız, yüzsüz sözcükleriyle ifade olunmuştur: 

Yargıtayımızın' kararlarında, «halkın ar ve haya duygusunu rencide eden» yayınların müstehcen nitelik ta
şıdığı sonucuna varılmaktadır. (C.U.H. 26 . 10 . 1953 4/131 -168) Bilim veya Sanat eserleri, hangi mahiyet
te olursa olsun, genel ve kural olarak müstehcen sayılmamaktadır. 

Nitekim, yeni İtalyan Ceza Kanununda «Bir sanat veya bilim eseri müstehcen sayılmaz; şu kadar ki, in
celeme saiki dışında, herhangi bir surette, onsekiz yaşındaki bir küçüğe temin veya satılmış veya satışı tek
lif edilmiş olmasın, M. 529, f. 2» denilmiştir. Daha açık bir ifade ile bu türlü eserlerin yazılış maksadı dı
şında, cinsi arzuları tahrik için, bundan etkilenebilecek kimselere ticarî maksatla satılması hali bu hüküm dı
şında bırakılmıştır. 

Benzer nitelikte hüküm, 1881 sayılı Eski Matbuat Kanununda, (Bir Sanat ilim eseri alâkalıların istifade
si için neşredilir, bu da eserin mevzuu ve şekliyle neşir vasıta ve yerinin nev'i ve cinsi arasındaki münasebet 
karineleriyle anlaşılırsa müstehcen sayılmaz.) Seklinde idi, bir bilim ve sanat eseri olduğu ileri sürülen şey, 
bütünü ile şehvet ve sefahat. duygularını tahrik edebilecek mahiyette ise, müstehcen sayılacaktır. Burada fa
ilin gerçek niyetinin tespiti muhakkak ki önem kazanmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen 426, 427, 428 nci maddeleri gereğince yapılan uygulamaya rağ
men, müstehcen neşriyatın son zamanlarda kesafet peyda eden bir artışla, ülkemizde genel ahlâka karşı ade
tâ bir taarruz niteliği taşıdığı müşahede edilmekte ve toplumun bünyesini zedeleyen bu davranış karşısında 
kanun hükümlerinin uygulamada daha müessiriyet sağlayacak bir açıklığa kavuşturulmasıyle birlikte, ceza yap
tırımlarının da etkin bir önleme görevi yapabilecek şekilde artırılması, bir ihtiyaç olarak önümüze çıkmak
tadır. 

Yapılan değişiklikle Ceza Kanunumuzun ilgili maddelerinin eski tanzim tarzları muhafaza edilmekle bera
ber, maksadı teminen 426 nci maddede yazılı müstehcen ve hayasızca kavramı yanma, (cinsi arzuları tahrik 
ve istismar ve halkın ar ve haya duygularını incitmek) gibi genel ahlâka aykırı iki unsur ilâve edilmiş, ayrı
ca mezkûr maddede sayılan müstehcen vasıta ve şeyler meyanında teknik koşulların gerektirdiği unsurlar 
da madde kapsamına almmış ve günün icaplarına uygun olarak hürriyeti bağlayıcı cezanın asgarî haddiyle 
para cezası miktarı artırılmış ye Anayasa'nın öngördüğü biçimde, suç konusu teşkil eden şeylerin toplattırıl-
ması ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarının 1 nci maddesiyle T. C. K. nun 426, 427 ve 428 nci maddeleri değiştirilirken bu maddelerin eski 
tanzim tarzları esas itibariyle muhafaza edilmekle beraber, «müstehcen ve hayasızca» kavramı yanında 
(cinsî arzuları tahrik ve istismar ve halkın ar ve haya duygularını incitme) gibi genel ahlâka aykırı iki un
sur daha madde kapsamına alınmak suretiyle uygulama açısından kolaylık ve işlerlik sağlanmıştır. Diğer ta
raftan maddede sayılan müstehcen vasıta ve şeyler yanında radyo, televizyon, teyp bantları gibi unsurlar da 
madde kapsamına alınmış ve bunların ticaretinin yapılması, kolaylaştırılması şeklindeki istismarları önlemek 
cihetine gidilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanununun 426 nci maddesindeki hürriyeti bağlayıcı cezanın asgarî 
haddi ile para cezası miktarları günün koşulları dikkate alınarak artırılmıştır. Bu maddeye bir fıkra eklene
rek, Cumhuriyet Savcılarının gecikmesinde sakınca bulunan hallerde madde hükmü dairesinde suç konusu 
teşkil eden şeyleri toplatmaları ve keyfiyeti Anayasanın 22/5 nci maddesine uygun düşecek bir şekilde hâkime 
bildirmeleri kabul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 427 ve 428 nci maddeleri de 426 nci maddede öngörülen değişiklik istikametinde 
yeniden tanzim edilmiş ve 428 nci maddedeki hürriyeti bağlayıcı cezanın asgarî haddi ile bu maddedeki para 
cezası artırılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesiyle 3 ncü maddesi yayımlanma ve yürürlük ile ilgili hükümleri getirmektedir. 

Millet Meclisi ($, Sayısı : 319) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/361 
Karar No. : 13 

7.5. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasarının çerçeve 1 nci maddesi ile değiştirilen Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesi
nin ikinci fıkrasındaki (Cumhuriyet Savcılarının veya yardımcılarının) ibaresini, kanun tekniğine uygunluk 
yönünden (Cumhuriyet Savcılığı) şeklinde değiştirmiştir. 

Keza, tasarının çerçeve 1 nci maddesiyle değiştirilen Türk Ceza Kanununun 427 ve 428 nci maddeleri ile 
yine tasarının 2 ve 3 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
ve Bu Rapor Sözcüsü 

Sakarya 
Nadir Lâtif İslâm 

Ankara 
/. Hakkı Köylüoğlu 

İstanbul 
Cemil Yavaş 

Konya 
Kemalettin Gökakın 

Kâtip 
Trabzon 

Lütfi Köktaş 
İmzada bulunamadı) 

Denizli 
Fuat Avcı 

Kayseri 
Hayrettin Nakîboğlu 

Niğde 
Yaşar Arıbas 

Afyon Karahisar 
Ali İhsan Ulubahsi 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 319) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1 Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 426, 427 ve 428 nci Maddelerinin Değiştiril

mesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - - 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 426. — Müstehcen ve hayasızca veya cin
si arzuları tahrik ve istismar maksadıyle yahut halkın 
ar ve haya duygularını inciten genel ahlâka aykırı 
olarak yazılmış her nevi kitap, gazete, risale, 
mecmua, varaka, makale ve ilânları veya bu kabil 
resimleri, tasvirleri, fotoğrafları, sinema veya pro
jeksiyon filmlerini, plâkları, teyp bantlarım veya di
ğer eşyayı teşhir veya bu kabil eserleri ve mevzuları 
tiyatro veya sinemalarda veya radyo ve televizyonlar
da vesair umumi mahallerde temsil veya gerek bun
ları, gerek bu kabil plâkları, teyp bantlarını bilerek 
dağıtanlar, satanlar, sattıranlar yahut ticaret veya da
ğıtım veya teşhir kastiyle, tersim, tasvir, hakk, imal, 
tabı veya teksir ve plakları imlâ eden veya ettiren
ler yahut ithâl, ihraç ve Türkiye dahilinde bir ma
halden diğer mahalle nakledenler, ettirenler, bunla
rın ticaretini yapanlar veya her ne suretle olursa ol
sun ticâretini kolaylaştıranlar veya bu kabil evrak 
ve eşyayı vasıtalı veya vasıtasız şekilde tedarik eden
ler veya edebileceğini bildirenler veya ilân edenler 
veya ettirenler veya umuma açık yerlerde ve umumî 
mahallerde bu kabil plâk ve teyp bantlarını çalan
lar, çaldıranlar, müstehcen hitabeleri irad edenler, 
6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 2500 liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı olup suç konusu teş
kil eden şeyler Sulh Hâkimi kararıyle toplattırılır. 
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde toplatma, 
Cumhuriyet savcılarının veya yardımcılarının emri 
ile yapılır. Bu konudaki karar 24 saat içinde mah
kemeye bildirilir. Mahkeme toplatma kararını en 
geç 3 gün içinde onaylamazsa, toplatma kararı hü
kümsüz sayılır. Cumhuriyet savcıları bu konuda ve
rilecek kararları diğer ağır ceza Cumhuriyet savcı
lıklarına derhal bildirirler.» 

«Madde 427. — Neşir veya tevzi edilmek üzere 
müstehcen ve hayasızca veya cinsi arzuları tahrik ve 
istismar maksadıyle yahut halkın ar ve haya duygu
larını inciten genel ahlâka aykırı yazılmış kitap, ma
kale, varaka ve ilân yazanlar ile bu kabil makale, 

Millet Meclisi 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

/ Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 426, 427 ve 428 nci Maddelerinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 426. — Müstehcen ve hayasızca veya cin
sî arzulan tahrik ve istismar maksadıyle yahut halkm 
ar ve haya duygularını inciten genel ahlâka aykın ola
rak yazılmış her nevi kitap, gazete, risale, mecmua, 
varaka, makale ve ilânları veya bu kabil resimleri, 
tasvirleri, fotoğrafları, sinema veya projeksiyon film
lerini, plakları, teyp, bantlarım veya diğer eşyayı teş
hir veya bu kabil eserleri ve mevzuları tiyatro veya si
nemalarda veya radyo ve televizyonlarda vesair umumî 
plaktan, teyp bantlarını bilerek dağıtanlar, satanlar, 
mahallerde temsil veya gerek bunları, gerek bu kabil 
sattıranlar yahut ticaret veya dağıtım veya teşhir kas
tiyle, tersim, tasvir, hâkk, imal, tabı veya teksir ve plak
ları imiâ eden veya ettirenler yahut ithâl, ihraç ve 
Türkiye dahilinde bir mahalden diğer mahalle nakle
denler, ettirenler, bunların ticaretini yapanlar veya her 
ne suretle olursa olsun ticaretini kolaylaştıranlar veya 
bu kabil evrak ve eşyayı vasıtalı veya vasıtasız şekilde 
tedarik edenler veya edebileceğini bildirenler veya 
ilân edenler veya ettirenler veya umuma açık yerler
de ve umumî mahallerde bu kabil plâk ve teyp bantla
rım çalanlar, çaldıranlar, müstehcen hitabeleri irad 
edenler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 2 550 liradan 
aşağı olmamak üzere a«*ır para cezası ile cezalandı
rılırlar. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı olup suç konusu teşkil 
eden şeyler Sulh Hâkimi karanyle toplattırılır. Ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde toplatma, Cum
huriyet savcılığının emri ile yapılır. Bu konudaki ka
rar 24 saat içinde mahkemeye bildirilir. Mahkeme top
latma kararını en geç 3 gün içinde onaylamazsa, top
latma karan hükümsüz sayılır. Cumhuriyet savcılan 
bu konuda verilecek kararlan diğer ağır ceza Cum
huriyet savcılıklarına derhal bildirirler. 

«Madde 427. — Neşir veya tevzi edilmek üzere 
müstehcen ve hayasızca veya cinsî arzulan tahrik ve 
istismar maksadıyle yahut halkın ar ve haya duygu
larını inciten genel ahlâka aykırı yazılmış kitap, ma--
kale, varaka ve ilân yazanlar ile bu kabil makale, ya-
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Hükümetin teklifi 

yazı ve resimleri ihtiva eden gazete ve mecmua me
sul müdürleri hakkında da bâlâdaki madde hüküm
leri tatbik olunur. 

Geçen madde ile bu madde mezkûr evrak ve eş
ya müsadere ve imha olunur.» 

«Madde 428. — Müstehcen ve hayasızca veya 
cinsi arzuları tahrik ve istismar maksadîyle yahut 
halkın ar ve haya duygularını inciten genel ahlâka 
aykırı yapılmış şarkıları alenen söyleyenler veya bu 
kabil plâk veya teyp bantlarım alenen çalanlar ve 
umumî adaba aykırı veya bir şahıs veya bir heyetin 
namus ve haysiyetini bozucu beyanat ve asvat ile 
gazete, risale vesair evrak satanlar 2 aydan 6 aya ka
dar hapis ve 100 liradan 5000 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

18 . 11 . 1975 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı V. 
H., Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K: Demir 

Çailışma Bakanı 
A. T. Paksu 

İmar ve Iskan Bakanı 
N. Ok 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet jBakanı 
F. Adak 

Millî Ş. Bakanı 
F. Melen 

Millî E. Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve T. Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve T. Bakanı 
A, Doğru 

Köyişleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

zı ve resimleri ihtiva eden gazete ve mecmua mesul 
müdürleri hakkında da bâlâdaki madde hükümleri tat
bik olunur. 

Geçen madde ile bu maddede mezkûr evrak ve eş
ya müsadere ve imha olunur.» 

«Madde 428. — Müstehcen ve hayasızca veya cin
sî arzuları tahrik ve istismar maksadîyle yahut halkın 
ar ve haya duygularım inciten genel ahlâka aykırı ya
pılmış şarkıları alenen söyleyenler veya bu kabil plâk 
veya teyp bantlarını alenen çalanlar ve umumî adaba 
aykırı veya bir şahıs veya bir heyetin namus ve haysi
yetini bozucu beyanat ve asvat ile gazete, risale vesair 
evrak satanlar 2 aydan 6 aya kadar hapis ve 1 000 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet iBakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
M. A. Erkovan 

içişleri Bakanı V. 
/. Müftüoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Gıda - T. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

En. ve T. Kay. Bakanı 
. S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

Devlet ^Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Vürkef 

Devlet Bakam 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
H.j Başol 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve T. Bakanı 
L. Tokoğluı 

Genç ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 
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