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173 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu' 

mm, okul kitapları ve Hükümetin tununu hak
kında gündem dışı konuşması. 173:175 

2. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Muthı'nun, Emirdağ Müftülüğünün tutumu hak
kında gündem dışı konuşması. 175 

B) Tezkereler ve önergeler 175,176 
1. — Görev iîe yurt dışına giden Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakam Selahattin Kıhç'a Köy 
İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın vekiHik etmesinin 
uygun görühnüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/748) 175:176 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru' 
ya Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'm vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/749) 176 

Sayfa 
3. — Görev iîe yurt dışına gidecek oîan 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmet
tin Erbakan'a Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın 
vekillk etmesinin uygun göriilmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/750) 176 

4. — Muğîa Milletvekili Ahmet BuîdamV 
nın 6/86 esas numaralı sözüü sorusunu geri al
dığına dair önergesi (4/233) 176 

5. — Mardin Miletvekili Talât Oğuz'un, 
6/33 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi. (4/234) 176 

6. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğ-
îu'nun, Plan ve Bütçe Karma Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi. (4/236) 176:177 

7. — Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu'nun, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/235) 177 

8. — Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan 
şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve yolsuzluk 
konularını açıklığa kavuşturmak amacıyle kuru
lan Meclis Araştırma Komisyonunun görev sü
resinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (10/79, 3/751) 177 
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Sayfa 
9. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı' 

mn, İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/462, 4/237) 177 

10. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Karayolları Trafik Kanununun 50 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/356, 4/238) 177:178 

C) Çeşitli İşler 176 

1. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ye
dek üyeliğine gösterilen adaya dan* Başkanlık 
yazısı. (5/49) 176 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 178,207 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhu

riyeti arasında Kültüre! ve Bilimsel Yardımlaş
ma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Milü Eğitim, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/270) 
(S. Sayısı : 325) 178,210:213 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 
10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 
292) 178,214:217 

Sayfa 
V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 179 
1. — Birden fazla komisyona havale edilmiş 

bulunan bir tasan veya teklifin, bir komisyon
da görüşülüp diğer komisyonlarda süresi için
de görüşülmemesi dolay isiyle doğrudan doğru
ya gündeme alınması hainde, tasan veya tek
lifin görüşüldüğü komisyonun Genel Kurulda 
temsil edilip edilemeyeceği hakkında. 179:183 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 178,183 
1. — İsparta MiliSetvekiH Süleyman Demire! 

ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden 
alınan katılma paylannm kaldırılması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Genel 
Kurul Gündemine alınmasına dair önergesi, 
(2/9) (S. Sayısı : 331) 178:179,183:207 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 208 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 208 
1. — Çankın Milletvekili Arif Tosyaüıoğîu' 

nun, Çankın Süt ve Yem Fabrikalarına iş için 
müracaat eden işçilerden para alındığı iddia
larına ilişkin Adalet ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık bakanlarından sorusu ve Gıda - Tanm 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı ce
vabı. (7/1519) 208 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, Gecekondu Kanununa göre beledi
yelere intikal ettirilmesi gereken arsa ve arazi
lere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Er-
genekon'un yazın cevabı. (7/1532) 208:209 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra, yapı
lan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından: 

16 Aralık 1976 Perşembe günü saat 15.0ı0'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.00'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Ağn 

Mehmet Orhan Akkoyunlu Cemil Erhan 
Dîvan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

— 172 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00, 

BAŞKAN : Başkanveküi Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DİVAN ÜYELERİ: HalU Karaath (Bursa), Cemil Erhan (Ağn) 

m 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 .nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin işaret etme
lerini rica ederim. 

/. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
okul kitapları ve Hükümetin tutumu hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, üç sa
yın üyemize gündem dışı söz vereceğim. 

Okul kitaptan ve Hükümetin tutumu ile ilgili ola
rak gündem dışı konuşma talebinde bulunan Sayın 
Nurettin Karsu, buyurunuz. 

Konuşma müddetiniz İçtüzük gereğince 5 dakika
dır. 

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

Milliyetçilik idd «asiyle kurulan Cephe Hükümeti, 
iktidar süreci içinde ülkede uydurma temeller atar
ken, ulusun birliğini ve ülkenin bütünlüğünü simgele
yen ilkelerin temelini de dinamitleme eylemi içine gir
miş ve böylece ülke içinde olumsuz, anarşinin sokakta 
kol gezmesine karşın, kendisini de başarılı saymıştır. 

Türk çocuklarının eğitilmesi amacıyla Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından bastırılmış bulunan kitaplarla, 
genellikle tutucu, gerici ve/ bağnaz bir düşüncenin to
humları körpe kafalara ekilmiş ve çocuklarımızın ye
tiştirilmesi çağ dışı yönetimin etkisine bırakılmıştır. 

Anayasamızın ilkelerine, özellikle 19 ncu mad
desine karşın, bu kitapların Türk halkı arasında bir 
din ve mezhep ayrımı yaparak kardeş düşmanlığı ya
ratması, hem bu kitapları yazanlar için, hem de bun
ları basanlar için bir yüz karası olmuştur. 

Orta Çağdan kalma, birçok uyduruk duygulara 
dayanan ve gerçekle hiç bir ilişkisi bulunmayan bu id-

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

geçiyorum. 

dialann, Türk ve dünya kamuoyunda nefretle karşı
lanacağından kuşkum yoktur. 1350 yıl önce Ali - Mua-
viye kavgasının ateşini körükleyerek, 60(0 yıl Osmanlı 
yönetiminde de Türk'ü hor gören ve onu mezhep ay-
rımıyla kıyıma uğratan anlayışın bugün tekrar can
landırılmasına çaba gösteren Cephe İktidarı ve onun 
yandaş yazarları, bu eylemleriyle milliyetçiliğin de 
kıyımına başlamış bulunmaktadırlar. 

Cephe Hükümeti tarafından bastırılan ve bu sene 
liselerde okutulan felsefe kitabında bakın ne diyor: 

«Şia, din başkanlığı meselesinde Ali'yi tutanlardır. 
Bunlar Ali'yi Tanrının mertebesine çıkaranlar (Gâli-
yeler) dir. 

«Gâli'ye göre, domuz eti ve şarap dince haram 
değildir, helâldir. Evli erkek ve kadının* evlilik dışı 
cinsel ilişkiler kurması (zina) helâldir. 

«Bunların görüşlerine, Ehli sünnete nazaran pek 
çok çarpık inanç karışmıştır. Bunlara göre Tanrı ci
simdir. 

«Şialar arasında «Ben Tanrıyım» ya da «Cübbe-
min altında Tanrı var» iddialarıyla ortaya çıkan bir 
kısmı mutasavvıfın davranış ve düşünceleri ölüm kar-
şıhğryle ödemelerinin gerçek sebebi bu olmalıdır. 

«Ayrıca, devlet otoritesine karşı gelen bozguncu 
eylemler de yine bu teoriyle felsefe yolunda yasalaş
maya çalışmışlardır: Pir Sultan Abdal, Nesimî, Si-
mavî gibi.» denilmektedir. 

Bu gerçek dışı savlarla Türk çocuklarının genç 
ye körpe beyinlerine faşist etkenli zehirler akıtılmak
tadır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 173 — 
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Sayın arkadaşlarım, Ali'yi sevenlerde zinanın helâl 
olduğunu söylemek, hele kadın olan bir yazar için 
oldukça ilgi çekici ve kuşku vericidir. 

Aksi hakta dünyada.. 
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Bunu 

Millî Eğitim Bakammn anasına sormalısın, anasma 
sormalısın, karısına sormalısın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sayın milletvekili.. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Otur yerine, sen Millî 

Eğitim Bakammn anasına soramazsın. O zaman ben, 
sent soranıru. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bu tür

lü hareketlere mani olmalısınız. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Bunu 
gayet açık söylüyorum: Bu yazının altında MiHî Eği
tim Bakammn adı varsa, Millî Eğitim Bakammn 
anasına sormalı. 

BAŞKAN — Sayı milletvekili, hakkınızda gerekli 
muameleyi yapma zorunhığunda bırakmayınız beni. 
Haiiibin sözünü kesmeyiniz, fikirleriniz varsa kürsüden 
açıklarsınız. 

Buyurun Sayın Karsu. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Aksi halde 

dünyada bir tek kişi bile çıkıp bunu savunamaz ve ka-
nıtlayamaz. 

Özellikle, eline, beline, diline sahip olmak Ali'yi se
venlerin simgesi olduğundan, bunlara bu iftiraları 
yapanlar, ilkel yaratıklardır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bugüne dek olduğu gibi, zina yapmak isteyenler 
bugün de yapmak istiyorlarsa, başkalarına kara çala
rak kendilerine bir gerekçe aramasınlar. 

Yılar yılı Türk halkının birlik ve beraberliğini 
bozmak için nifak tohumları ekenlerin amaçlarına 
ulaşma olasılığına ve bölücü Muaviye yöntemlerinin 
geri gelmesine Türk Ulusunun sağduyusu olanak ver
meyecektir. Atatürk devrimleri ve Türk Anayasası ve 
uyanık Türk halkı, bunun başlıca güvencesidir. 

Yaşadıkları dönemde Türk halkının toplumsal so
runları ve özgürlüğünü savunma uğruna başlarım ve
ren Pir Sultan ve Simavi ile derisi yüzülen Nesîmfyi 
bugün Türk çocuklarına «devlet otoritesine karşı gel
me bozguncular» diye tanıtmak, «milliyetçiyiz» diyen
lerin, Türkü ve Türklüğü bilmediklerinin ve milliyet
çilik kavramına ters düşmenin talihsiz bir örneğidir
ler. Eğer Türk halkının mutluluğu için kellesini ve
ren Pir Sultan ve Nesimi günahkârca, ben de o gü
naha katılıyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Karsu, bir dakikanız kaldı. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Cephe Hü

kümetinin Mîllî Eğitim, Bakanlığı tarafından bastırıla
rak çocuklarımıza okutulmaya başlanan bu kitaplar, 
kardeş çocuklarının biribirini vurmasına, günlük ci
nayetler işlemesine yol açmakta ve bunu günden gü
ne hızlandırmaktadır. 

Şimdiye dek öldürülen gençler, Erzincan Çayırlı' 
da şişlenen kardeşler, idimden, bu gibi kitaptan ya
zanların ve onun gibi düşünen iktidarın amaçladıkla
rının ve çabalarının bir sonucudur. İki yıldan beri kurt
la koyunu bir odada tutabilen Cephe Hükümeti, bir 
evde iki kardeşi birbirine düşman etmekte ve hergün 
kardeş kanı dökülmesine, yaşamının baharına yeni 
gelmiş gençlerin öldürülüp kara toprağa verilmesine 
neden olmaktadır. 

Anarşinin, Cephe Hükümetinin bir ürünü ve cina
yetlerin de anarşinin bir sonucu olduğunu bugüne 
değin bilmezlikten gelen ve bugün ancak anarşinin 
cinayetlerin düzeyine çıktığını söyleyen Başbakan ye
rinde durdukça ve bu anarşi Hükümetten kaynak al
dıkça, bunun üstesinden gelinemez. Bu konuda bizim 
de, tüm Türk halkının da umudu yitirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, son cümlenizi rica ede
yim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Saf salta ile dolup taşan ve Türk çocuklarını bölüp 
düşman kamplara aynan Cephe İktidarına koşut ki
tapların toplattırılması, barış, kardeşlik ortamının 
sağlanmasını bu dört başlı Hükümetten beklemek ola
naksızdır. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, zamanınız geçiyor. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Bu açıdan, 

Yüce Meclisini, soyadını Atatürk'ten almış,. 
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda kalırım, 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baş
kamın, tam beş dakikalık hazırladım. 

BAŞKAN — Beş dakikalık hazırlamış olabilirsi
niz. İşgal edilmiş olan zamanınızı da hesaba kattım 
ve vaktiniz geçiyor. Lütfen cümlenizi bağlayın efen
dim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Atatürk'ten soyadını almış olan Cumhurbaşka
nının, bu okul kitapları üzerine eğMmesini bekliyorum. 

Atatürk devrimleri doğrultusunda hazırlanan Ana
yasamızda diıı, mezhep ayrımı, bağnazlık ve tutuculuk 
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yoktur. Türk Ulusunun birliği, ülkenin bütünlüğü, 
Iayiklik ve vicdan özgürlüğü vardır. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, sözünüzü kesmek zo
runda kalacağım. Bağlayın, son cümlenizi söyleyin. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. Başbakanı, Millî Eğitim Bakanlığını, 13 Ey
lül 1976.. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, «özünüzü kestim. 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapa

tıldı). 
NURETTİN KARSU (Devamla) — 13 Eylül 1976 

günü basılmasına karar Veren Talim ve Terbiye Ku
rulunu ve adına Türk isimleri arasında rasitfayama-
dığım bu kitabın çağ dışı yazan.. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, sözünüzü kestim. Son 
cümlenizi istirham ettim, iki dakika geçirdiniz vak
tinizi. Ayrıcalık tanıma imkânından mahrum olduğum 
için yapıyorum. Özür dilerim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Başbakanı, 
Millî Eğitim Bakanlığını, 13 EyKU 1976 günü basıl
masına karar veren Talim ve Terbiye Kurulunu ve 
adına Türk isimleri arasında rastktyamadığım bu ki
tabın çağ dışı yazarı. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rfca ediyorum kürsü
yü terk edin* 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Halk düşma
nı Profesör Mubahat Küyel'i.. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ediyorum kürsü
yü terk edin. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Yüce par
lamentonun ve Türk ulusunun önünde.. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, Başkanlıkça muame
le yapılma zorunda bırakmayın beni. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — ... Bu kürsü
de kınıyorum ve bu yüz karası kitabı da yırtıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, sözünüzü kestim, 

1. — Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sefahattin Kılıç'a Köy İşleri Ba
kanı Vefa Poyraz'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/748) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Yırtıyorum 
ki, bundan sonra kara bahth insanların yazdığı bu 
kar» kitaplar bir daha Türk halkını bölmesin.. 

Saygdar sunarım. 
(C. Kk P. sıralarmdan «Bravo» sesleri, alkışlar). 
2. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-

lu'nurt, Emirdağ Müftülüğünün tutumu hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Afyon Emirdağ Müftülüğünün tu
tumu hakkmda gündem dışı söz isteyen Sayın Süley
man Mutlu, buyurun efendim. 

İstirham edeceğim» vaktiniz beş dakikadır. Ayrıca, 
gündem dışına çıkmamanızı rica edeceğim, 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — De
ğerli arkadaşlarım; Emirdaği ilçesinin bir köyünde 
bir olay oknuştur. Bu olay gayet dikkat çekicidir. 

Emirdağ'ın Ören köyünde 2 yıldır imamlık eden 
Yusuf Baku* adındaki bir imam, oğlu ile beraber 11 
yaşındaki bir kızın ırzına geçmeye teşebbüs etmiştir, 
oğhı jandarmaca aranmaktadır. Bu imam muska yaz
maktadır» bu imam büyü yapmaktadır, bu imam ço
cuksuz hanımlara reçete yazmaktadır. 

Köy muhtarlığı şikâyet etmiştir, müfettiş gelmiş, 
1,5 yddır müfettişin raporundan hâlâ haber yoktur. 
Neticede imam, Emirdağ Müftülüğünce kadrosuyla 
beraber oradan alınıp başka köye verilmiştir. 

Şimdi ilgililerle konuştum, müracaat ettim; de
dikleri şudur: «O köy, imam hakkmda şikâyet ettiği 
için kadrosunu aldık ve ceza veriyoruz.» Arkadaşla
rım, böyle bir imamı şikâyet etti diye bir muhtarın 
köyüne ceza verme yetkisi hangi yasaya uygundur? 
Ben bunu, dile getiriyorum. 

Sayın Devlet Bakam Hasan Aksay'dan, bu kür
süde cevap istiyorum. Saygılarımı sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutlu. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakam Selâhattin Kdıç'ın dönüşüne kadar, 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığına, Köy İşleri 
Bakam Yefa Poyraz'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'ya Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/749) 

BAŞKAN — Diğer Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Tek

noloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun dönüşüne ka
dar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a 
Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/750) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Başbakan 
Yardımcılığına, Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) ÇEŞİTLl İŞLER 

I. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisi yedek 
üyeliğine gösterilen adaya dair Başkanlık yazısı. 
(5/49) 

BAŞKAN — Bir adet Başkanlık tezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Statüsünün 25 

ve 26 ncı, Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 

Düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesi hükümleri 
uyarınca, Adalet Partisi Grapunda Mardin Milletve
kili Sayın Seyfi Güneştan, Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisi yedek üyeliğine aday olarak gösterilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 6/86 
esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/233) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara ilişkin iki adet geri 
alma önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin 26 ncı maddesinde bulunan ve Maliye 

Bakanlığına muhatap soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buldanh 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Geri almasa da ce

vap verecek yok ki. 
5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 6/33 

esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/234) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular bölümü

nün 5 nci sırasında yer alan 6/33 sayılı soru önerge
mi, hâkim ve savcıların öddfîek ve yollukları bir ya
sayla düzenlenip yasa da yürürlüğe girdiğinden; 

Aktüalitesini kaybetmesi sebebiyle geri alıyorum. 
Gereğinin ifasını arz ve rica ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN •— Geri verilmiştir. 
6. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğ-

lu'nun, Plan ve Bütçe Karma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi (4/236) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, iki adet, komisyon
lardan istifa önergesi vardır; okutup bilgilerinize su
nacağım. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi olduğum Plan ve Bütçe Karma Komisyo

nu Üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğim saygı ile rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Coşkun Karagözoğhı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7., — Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu'nun, 

Sağhk ve Sosyal Yardım- Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi (4/235) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bütçe - Plan Komisyonu Üyeliğine seçildiğimden, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu ' Üyeliğinden 
istifa ediyorum. 

Gereğine müsaadelerizini saygılarımla arz ederim? 
Ordu MiIletvekiM 

Dr, Bilâl Taranoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın Milletvekilleri, Plan Komisyonunda açık 

bulunan bir üyeliğe bağımsız bir nuHetveldfinin se
çilmesi gerekmektedir* Bu üyelik için aday olmak 
isteyen sayın bağımsız milletvekillerinin Başkanlığı
mıza bir yazı ile müracaat etmelerini rica ederim. 
Seçim 22 Aralık 1976 Çarşamba günkü birleşimde 
yapılacaktır. 

8. — Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan 
alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve fir
maları saptamak, rüşvet ve yolsuzluk konularını 
açıklığa kavuşturmak amacıyle kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (10/79, 3/751) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, 10/79 esas numa
ralı Araştırma Komisyonu Başkanlığının süre uzatı
mına ilişkin bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza 
sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun çalışma süresi 19 Aralık 1976 

günü sona ermektedir. Çalışmalarımız henüz sonuç-
lanamamışnr. Sürenin 19 Aralık 1976 gününden iti
baren üç ay daha uzatılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
10/79 Nohı Araştırma Kakomisyonu 

Başkanı 
Tekirdağ Milletvekili 

Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — Tezkeredeki istemi kabul edenler.;. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 . 12 . 1976 O : 1 

9. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
tdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/462, 4/237) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş iki adet önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vilâyet Umumiye-i Muvakkat Kanununun basa 

maddelerini değiştiren yasa teklifim Anayasa Ko
misyonunda 45 gün içerisinde görüşülememiştir. 

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

Ankara 
Muammer Ahcı 

BAŞKAN — Okunan önerge baklanda Komisyon 
Başkanlığına haber verilmiştir. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
İçtüzüğün 38 nci maddesine göre verilmiş olan 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..: Ka
bul etmeyenleri., önerge reddedilmiştir. 

10. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Karayolları Trafik Kanununun 50 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/356, 
4/238) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan, İçtüzüğün 38 
nci maddesine göre verilmiş diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanununun 50 nci maddesinde 

değişiklik yapıtmasıyle ilgili kanun teklifimin, belirli 
süre içinde komisyonlardaki tetkiki tamamlanamadı
ğından, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince, doğruca 
Genel Kurul gündemine alınması hususunda gereğini 
rica ederim. 

Saygılarunla. 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın 
Baloğlu, buyurun. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 
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Sakarya Milletvekili Sayın Nadir Lâtif İslâm ar
kadaşımızın, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun 50 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi gerçekten Komisyonumuzdadır. 

Üzerinden, İçtüzüğün öngördüğü süre geçmiştir. 
Ancak, bu sürenin geçirilişi ihmalden veya görevi 
ciddiye almamaktan dolayı değil, halen Yüce Mecli
sin Ulaştırma KonjûsyommdA bü£ön memleketin ve 
ilgililerin, djkkatlç imledikleri b% Trafik Kanununun 
en mükemmel, en iyi işlenmiş, en iyi haj^Jfenmış bir 
biçimde çıkarılmasına cajb^ümaktat olduğundan, ve bu 
Komisyondan sonra konu ilgisi itibariyle bizini ko
misyonumuza gelip burada da etraflyle görüşüleceğin
den, bir tek maddeye ilişkin değişikliğin alelacele çı
karılmasını kanunun bütünlüğü yönünden uygun bul
madık. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Zaten Hü
kümet de tasarı hazırlamış. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Gerçek^e% arJkadaşunın da 

IV. — OYLAMASI 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (1) 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü-

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 
arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (2) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci şırasında yer alan, 
331 S. Say ıh, köye götürülen hizmetlerden alman Ka
tılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tekli
finin görüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 325 S. Sayılı Basmayazı 23 . 11 . 1976 tarihli 
11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 331 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

hatırlattığı gibi, Hükümet de bu konuda etraflı bir 
tasarı hazırlamış ve Yüce Meclise sunmuştur. Kanun 
teklifleriyle beraber tasarı da demin belirttiğim Ko
misyonda dikkatle görüşülmekte ve noksanları ta
mamlanmaktadır. 

Bu itibarla, bir tek noktaya matuf değişikliği çı
kartmakta fayda mülâhaza etmedik; en iyi şekilde çı-
Karıhna^ı için müsaade Duyurulmasını ve kamuoyu
nun beklediği çok iyi bir kanunun, herkesi tatmin 
edecek bir kanunun çıkarılmasına müsaade buyuçul-
masım diler, saygılarunı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Önerge üzerinde konuşmak isteyen arkadaşımız 

var mı efendim?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi geri alıyorlar; muamele
den kaldırıfaıışur ve önerge geri verihniştir. 

YAPILACAK İŞLER 

gün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S, Sayısı : 292) (1) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, açık oylaması yapı
lacak b!r tasarı ile bir teklif vardır. 

Açık oylama işlemi, geçen birleşimde alınan ka
rar gereğince, kupalar önce sıralar arasında dolaş
tırılmak ve sonra kürsü Önünde bekletilmek suretiyle 
yapılacaktır. 

Kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet buradalar. 
HASAN TOSYALI (Kastomunu) — Sayın Baş

kanım, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — İstirham edeyim, bir dakika. 
Arkadaşlarım, Komisyon raporunun okunup 

okunmamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon ra
porunun okunmasını isteyenler... Komisyon raporu
nun okunmasını istemeyenler... Komisyon raporu 
okunmayacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen arkadaşla
rını?.. 

(1) 292 S. Sayılı Basmayazı 7 . 12 . 1976 tarihli 
15 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şahsım adı
na efendim. 

BAŞKAN — Şahısları ve grupları adına söz iste
yenlerin lütfen Başkanlığa biMirmelerini rica ede
rim. 

Şimdilik istemiş olanlar: MiIK SeMmet Partisi 
adına Yasin Hatipoğhı; şahısları adına Osman Ay-
kul ve Niyazi Ona!. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuri
yet Ha& Partisi Grupu adına İzmir Milletvekili Rem
zi Özen. 

BAŞKAN — Yazayım. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Adalet Partisi 

Grupu adına sayın değerli. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Lehinde son söz 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben ilk de
fa söyledim efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
usuıÜ hakkında söz istiyorum. Komisyonun esas ko
misyon olmadığı ve burada içişleri Komisyonunun 
yer alamayacağı hususunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz vereceğim. An
cak, evvelâ grupları adına söz isteyenleri not edeyim, 
ondan sonra usu! hakkında söz vereceğim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Grup adma da ay
rıca söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, tümü üzerinde Mil
lî Seüârcıet Partisi Grupu adına Yasin Hatipoğlu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Remzi Özen, 
Adalet Partisi Grupu adma Feyzullah Değerli, De
mokratik Parti Grupu adma İhsan Tombuş; 

Şahısîarı adına Osman Aykul, Niyazi Ona!, Ha
san Tosyalı, Ekrem Kangal söz istemişlerdir. 

Buyusun Sayın Tombuş, usul hakkında. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Ada-
M Partisi Grupu adına Sayın Turgut Yücel göriişe-
şek. Sayın Feyzuîîah Değerli şahsı adına görüşecek
ler. 

BAŞKAN — Bana sıralardan, «FeyzuSah De
ğerli», olarak malumat verilmişti, 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, za
ten Sayın Değeıii'nin resmî tezkeresi de yok. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Yücefin tezkeresi gel
di mi? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Gönderiyoruz efen
dim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
biz de söz istemiştik. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş
kan, ben söz istemiştim, «Kaydediyorum» demişti
niz. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Birden fazla komisyona havale edilmiş bu
lunan bir tasarı veya teklifin bir komisyonda görü
şülüp diğer komisyonlarda süresi içinde görüşül
memesi dolayısıyle doğrudan doğruya gündeme alın
ması halinde, tasarı veya teklifin görüşüldüğü ko
misyonun Genel Kurulda temsil edilip edilemeyece
ği hakkında. 

BAŞKAN — Evet, buyurun sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

sayın milîetveldleri; işin esasına girmeden evvel, usul 
hakkındaki görüşlerimi sizlere arz edeceğim. 

İçtüzüğün 23 ncü maddesi «Esas komisyonlar» 
başlığı altında şöyle demektedir: 

«Raporu Genel Kurul görüşmelerine esas ola
cak komisyona, esas komisyon denir. Esas komisyo
nun hangisi olacağı, işin komisyonlara havalesi sı
rasında kanun ve İçtüzük hükümlerine göre, Baş
kanlık tarafından tespit edilir.», 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kanun tekli
fi önce İçişleri Komisyonuna havale edilmiş ve bi

lâhare Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edimtiş-
tür. İçişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra, 
İçtüzüğün 38 nci maddesine göre Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülmeden Umumî Heyetin günde
mine alınmıştır. 

Şimdi burada Başkanlığın havalesine göre, esas 
komisyon Plan ve Bütçe Komisyonudur. Bu balom
dan, burada İçişleri Komisyonunun temsil edilmesi 
İçtüzüğün 23 ncü maddesine aykırıdır. Bu teklif İç
tüzüğün 38 nci maddesine göre gündemimize alın
mış olduğuna göre, burada İçişleri Komisyonu, ko
misyon sıralarını işgal edemez. Diğer meselelerde ol
duğu gibi yine komisyon olmadan bu tekklifin mü
zakere edilmesi esastır. Aksi takdirde, esas komis
yon olmayan bir komisyonun huzurunda bunun mü
zakeresi İçtüzüğe aykırı olacağından iptal sebebi ola
bilir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, sizin kanaatinize 

göre esas komisyon hangisi oluyor? 
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İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Plan ve Bütçe 
Komisyonu. 

BAŞKAN — Pîan ve Bütçe Komisyonu. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Çünkü, Baş

kanlık tarafından önce havalesi içişleri Komisyonu
na yapışmış, sonra oraya yapılmış. Esas komisyon, 
en son havale edilen komisyondur. Binaenaleyh, ora
da bu kanun müzakere edilmemiştir ve burada İçiş
leri Komisyonu, önce havale edilen komisyondur 
ve bu komisyon mevkiini işgal etmeleri İçtüzüğe ay
kırıdır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Şimdi bu durumda iki lehte iki 

aleyhte söz vereceğim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Komisyon olarak söz istiyo
rum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

FERRUH i BOZBEYLİ (İstanbul) — Komisyon 
olarak yetkisinde tereddüt edildiğine göre, şahsı adı
na konuşabilir, Komisyon adına konuşluramazsınız. 

BAŞKAN — Esas Komisyon olup olmadığı me
selesi mütalaa edileceğine göre, Komisyonun haklı 
noktalarım belirtmek için Komisyonun namı hesa
bına konuşması lâzım geldiği kanaatindeyim, şahsı 
adına değil. 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım. 

Görüşme mevzuu olan, köye götürülen kamu 
hizmetlerinden alınan katılma paylarının kaldırılma
sı hakkındaki Sayın Demirel ve arkadaşlarının kanun 
teklifi, Başkanlıkça evvelâ Komisyonumuza havale 
edilmiş ve gerçekten, kanun teklifi çok ciddî incele
meler, araştırmalar sonunda geliştirilmiş, tamamlan
mış ve en arzu edilen bir biçimde Meclis Başkan
lığına teslim olunarak Bütçe Plan Komisyonuna ha
vale edilmiştir. Ancak, Bütçe Plan Komisyonunda 
kanunî süre uzun beklemelerden sonra dolmuş ol
duğu için, imza sahiplerinden arkadaşlarımız, 38 nci 
maddeye göre teklifi Yüce Meclisin gündemine getir
mişlerdir. 

Biraz evvel konuşan Demokratik Partili sayın ar
kadaşımızın görüşüne katılma olanağını bulamıyo
rum. «Son komisyon» deyimi, tasarı ve teklifi ince
leyen son komisyondur. Eğer burada tasarı ve tek
lifi Bütçe Plan Komisyonu görüşmüş olsaydı, orada 

] Bütçe Plan Komisyonu yer alır, ondan evvel görüş
müş bulunan komisyonların başkan ve sözcülerinin 
söz hakkı bahis konusu olamazdı. Ancak, burada bu 
tasan ve teklif üzerinde etrafhca Meclisimiz adına 
bunu görüşüp geliştiren Komisyonumuz karar ver
miş bulunduğuna ve yüce huzurunuzda da raporu
muzun okunup okunmaması kararlaştırıldığına göre, 
üzerinde görüşme açılacak olan rapor, İçişleri Ko
misyonu raporudur. Bizim raporumuz üzerinde gö
rüşmeler yapılacaktır. Çünkü, başka bir rapor yok-

I tur. Başka bir rapor olmadığına göre Yüce Meclis
te Komisyon olarak tasarının savunulması İçişleri 
Komisyonuna taalluk etmektedir. Başka türlü düşün-

I - meyi olanak dışı bulmaktayız. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, evvelâ bir sual tevcih etmek istiyorum, ondan 

I sonra usul hakkında açıklama yapmak için söz rica 
I edeceğim. 
I BAŞKAN — Suali bana mı tevcih etmek istiyor-
I sunuz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Evet efen-
I dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Burada Sa-
I ym İçişleri Komisyonu Başkanı beyanlarında, esas 
I komisyonun Bütçe - Plan Komisyonu olmadığım ifa-
<| de ettiler. 
I Gerek geleneklere, gerek Meclisin teamüllerine 
I göre, esas komisyon, havalesinde belli olan komis-
J yondur. Eğer zatıâliniz de Komisyon Başkanının be-
I yanına iştirak ediyorsanız söz istiyorum. Zira esas 
I komisyon Bütçe - Plan Komisyonudur. 

I BAŞKAN — Ben fikrimi muhterem üyelerin fi-
I kirlerini aldıktan sonra belirteceğim. Ben değil, siz 
I kendi düşüncenizi gelip burada söyleyeceksiniz. Be-
I nim kanaatim sonradan tebellür eder. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ben kanaa-
I tinizi sormuyorum Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Neyi soruyorsunuz? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ben, esas 
I komisyonun hangi komisyon olduğunu size soruyo-
I rum. 
I BAŞKAN — Esas komisyon, belirtildiği gibi (iti-
I raz da vaki olmamıştır) Bütçe - Plan Komisyonu de-
I ğil, öteki komisyondur, doğrudur. Fakat birinin ra-
I poru vardır, birinin raporu yoktur. O mesele hak-
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kında sonradan beyanda bulunacağız, zaten kendile
ri de söylediler. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Söz istiyo
rum o takdirde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yalnız, zatıâlinizden önce söz iste
yenler var, o bakımdan müsaade buyurunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan usul 
bakımından yapılacak müzakereler diğerlerine tekad-
düm eder. 

BAŞKAN — Konuşacak olanlar da usul hakkın
da konuşacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, siz lehte konuşacaksı
nız, öyle ifade ettiniz... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Hayır efen
dim, aleyhte konuşacağım; burada temsil edilemeye
ceğini ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Evet, aleyhte konuşacaksınız size 
söz vereceğim. Buyurun Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Bundan çok önce, İçtüzüğün 38 nci maddesi ge
reğince, 45 günlük süre içerisinde müzakere edilme
miş olan kanun tasan ve tekliflerinin komisyonda 
görüşülmeden Meclis müzakeresine indirilmesi ve 
gündeme alınması hususu ve burada komisyonların 
o tasarı ve tekliflerin müzakeresinde bulunup bulun
mayacağına dair meseleler müzakere edilmiş; komis
yonun, burada müzakere sırasında, 45 gün zarfında 
kendisinde müzakere edilmemiş olmasına rağmen, 
esas komisyonun, burada müzakereler sırasında bu
lunarak, kanun teklif ve tasarısını takip edip teknik 
bilgileri vermesinin; fakat Hükümet bulunmaksızın 
böyle bir konuşmanın yapılabileceğini huzurunuzda 
ifade etmiştim. Bu bir tartışma mevzuu olmuş, yük
sek reylerinizle, komisyonda 45 günlük süre içerisin
de karara bağlanıp gündeme alınmamış olan mesele
lerde komisyonsuz olarak burada müzakere yapılaca
ğı karar altına alınmıştı. 

Bundan sonra yapılan müzakereler bu şekUde ce
reyan etti. Bu defa huzurunuza başka bir mevzuu arz 
etmek üzere gelmiş bulunuyorum. Yani, birkaç ko
misyona havale edilmiş teklif veya tasarının, komis
yonların bir tanesinde müzakere edildikten sonra, ve
yahut iki tanesinde müzakere edildikten sonra, esas 
komisyonda müzakere edilmeksizin buraya indiğin
de, hangi komisyonun veya herhangi bir komisyo
nun1, huzurunuzda komisyon başkanı veya komisyo
nu temsil etmek bakımından burada bulunup, kanun 

müzakerelerine iştirak edip etmeyeceği meselesi, bu
gün karşımıza çıkmış bulunmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, biraz önce Demok
ratik Partiden sayın arkadaşım, içtüzüğün 23 ncü 
maddesini açıkça huzurunuzda ifade ettiler. Bende
niz de meseleye açıklık vermek bakımından, 23 ncü 
maddeyi okumak suretiyle, çok kısa olarak fikirleri
mi beyan etmek istiyorum. 

İçtüzüğün 23 ncü maddesine şöyle bir ifade kon
muştur ; 

«Esas komisyonlar. Madde 23. — Raporu Genel 
Kurul görüşmelerine esas olacak komisyona, esas ko
misyon denir. Esas komisyonun hangisi olacağı, işin 
komisyonlara havalesi sırasında kanun ve İçtüzük hü
kümlerine göre, Başkanlık tarafından tespit edilir.» 

Bugünkü, yani şu tarihe kadar gelen teamüle gö
re, esas komisyon en son burada ifade edüen ve ha
vale edilmiş olan Bütçe Plan Komisyonudur. Bu ko
misyon zaten meseleyi halledecek, malî imkânları dü
şünerek huzurunuza getirmesi gereken görevli bir ko
misyondur. Şu hale göre, İçişleri Komisyonunda gö
rüşülmüş, fakat Bütçe Plan Komisyonuna havale edi
lince 45 gün içerisinde görüşülememiş olan bu kanun 
teklifinin müzakeresinde, artık İçişleri Komisyonu 
değil, esas komisyon olan Bütçe Plan Komisyonu alâ
kadar olacağı için, onun bulunması gerekir idi. Fakat 
biraz önce ifade ettiğim gibi, bu mesele tartışılmış, 
yüksek oylarınızla, komisyonlarda müzakeresi yapıl
mamış olan bir metnin, daha doğrusu kanun tasarı 
veya teklifinin, komisyon marifetiyle burada müza
keresine de iştirakinin mümkün. olamayacağı kararı
na varılmış bulunması cihetle, şimdi bu kanun tekli
finde Hükümet yerini almıştır; Bütçe Plan Komisyo
nu burada bulunamayacağına göre, İçtüzüğün 23 ncü 
maddesinin sarih hükümleri karşısında, İçişleri Ko
misyonu da burada temsilde bulunamaz. 

Bu nedenle, kanunda bir sakatlık olmaması bakı
mından, beyan etmiş olduğumuz bu usulî muamele
nin bu şekilde karar altına alınmasını saygı ile talep 
ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Köye götürülecek olan hizmetlerden katılım payı 

alınmaması hakkındaki kanun teklifi üzerinde müza
kereye geçildiği anda, Millet Meclisinde bu teklifin 
görüşülmesine ait usulde bir itiraz ortaya çıktığından, 
bu konu tartışılmaktadır. 
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Şimdiye kadar Meclisimize gelen bu çeşit konula
ra, benzer konulara ait bu husus çok ilginç bir konu 
olarak ortaya çıkmaktadır. İlk olarak böyle bir du
rumla karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Çünkü, şim
diye kadar İçtüzüğün 38 nci maddesine göre süresi 
içerisinde komisyonlarda görüşülmemiş bir yasa tasa
rı veya teklifinin gündeme doğrudan alınmasından 
sonra doğan müzakerelerde komisyonun yer almama
sı ilkesi Genel Kurulumuzca kabul edilmişti. Çünkü 
38 nci maddeye göre gelen tekliflerde komisyon ra
poru bulunmamaktadır. Komisyon raporunun bu
lunmaması yüzünden komisyon temsil edilmiyor; 
böylece, ancak Hükümet, yerini almakta, teklif veya 
tasarı bu usuller içerisinde tartışılmakta ve kabul ve
ya ret işlemine tabi tutulmakta. 

Şu andaki durum, bir başka durum : Bizim İçtü
züğümüze göre, en son komisyon, ya da bir başka 
deyimle, görüşülmekte olan tasarı veya teklifin rapo
runu hazırlayan, en son raporunu hazırlayan komis
yon, son komisyon demektir; bizim İçtüzüğümüze 
göre durum açıkça budur. 

Ancak burada iki durum görüyoruz : 
1. — 38'îe ilgili bir önerge veriliyor; Meclisimizce 

kabul ediliyor, gündeme giriyor. Metnin içerisinde 
Meclisimizin bir komisyonunun raporu da bulunuyor; 
o komisyon da İçişleri Komisyonu. En son komis
yon, akçalı bir yasa olduğu için, Plan Komisyonu... 
Sanıyorum ki, Meclis Başkanlığı bu yasayı İçişleri 
Komisyonu birinci komisyon olarak en son ve ikinci 
komisyon olarak da Plan Komisyonuna havale et
miştir. Bilmiyorum, Sayın Başkan açıklamadılar; böy
le olması lâzım gelir İçtüzüğümüze göre. 

Ancak, birinci komisyon, yani İçişleri Komisyonu, 
bu yasa teklifini görüşmüş, karara bağlamış, raporu
nu hazırlamış. Bu raporu Plan Komisyonu görüşecek
ti; Plan Komisyonu, son komisyon olarak görüşül
meye esas raporunu hazırlayacaktı; fakat, hazırlama
dan, sayın Behiç Tozkoparan, sayın Orhan Oğuz, sa
yın Sabri Keskin bir önerge ile, bunun 38'e göre doğ
rudan Meclis gündemine alınmasını talep etmişler ve 
Meclisimizin Genel Kurulunun iradesiyle bu yasa 
teklifi gündeme alınmış. 

Değerli arkadaşlarım, böylece meseleyi açtıktan 
sonra bir sonuca varalım : Bir ilke kararı vermek 
durumundayız. Biz, bundan önce verdiğimiz bir ilke 
kararında dedik ki : «38'e göre Meclis gündemine 
alınmış olan bir tasan veya teklifin görüşülmesinde 
komisyon bulunmayacaktır». Böyle bir ilke kararı 
verdik. Ancak, o tekliflerin hiç birinde hiç bir ko-

1 misyonun raporu yoktu. Şimdi bu teklifte bir komis
yon raporu var. Yani, bir komisyonumuz bu teklifi 
görüşmüş, rapora bağlamış. Bundan önce verdiğimiz 
kararla, bu yasanın görüşülmesini o karara uygun 
olarak yürütemeyiz. Çünkü, burada bir rapor var. O 
halde, bir komisyonun raporu bulunduğu içindir ki, 
komisyonun söz hakkı doğar. Komisyon bir rapor 
hazırlamış; raporu olmasa komisyonun söz hakkı ol
maz. Bir komisyonun raporu var ve başka rapor yok. 
O halde, komisyonun söz hakkı doğuyor. Çünkü, tek
lif üzerinde komisyon da müzakere yapmış, tartışmış, 
oylamış, kabul etmiş ve onu Meclisimizin Genel Ku
ruluna getirilecek bir şekilde hazırlamış; ama bir 
başka komisyona gitmek durumu ile yükümlü olduğu 
için bu teklif, o komisyonda görüşülmeden arkadaş-
larunız, «45 gün geçti, bu komisyonda teklif görüşül
medi» hakkını kullanmışlar ve Meclis Genel Kurul 
gündemine aldırtmışlar. Değerli arkadaşlarım, şimdi 

j durum bu. 

O halde, bundan önce verilmiş olan karar, bu mü
zakerelerde uygulanmaz; çünkü bir rapor var. O hal
de, raporu olan bir komisyona «Söz hakkı yoktur» 
denilemez. Bu, İçtüzüğe aykırı olur. Çünkü, bu Ya
sanın içerisinde Meclisimizin İçişleri Komisyonu mü
zakerelerinin görüşü dercedUmiştir, konmuştur. Şim
di biz nasıl deriz ki, «Siz İçişleri Komisyonu, sıîzin 
bu Yasa üzerinde bir görüşünüz olamaz, söz hakkı
nız olamaz». Bunu deme hakkına sahip değiliz; ra
por var. 

Onun için değerli arkadaşlarım, bizim kanımıza 
göre; İçişleri Komisyonu orada oturur, görüşünü söy
ler; bundan önce verilmiş olan karar bu müzakerele
re uygulanamaz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün 23 ncü mad

desinin sarahati karşısında bu kanun teklifinin esas 
komisyonunun Plan Komisyonu olduğu kesindir ve 
bu mesele üzerinde de hiç kimsenin ihtilafı mevcut 
değildir. Başkanlık da, zaten, Plan Komisyonuna esas 
komisyon olarak göndermiştir. 

I 23 ncü maddede, görüşmeye esas alınacak olan 
komisyon raporu, esas komisyonun raporudur, doğ-

I rudur. Yalnız, rapordan maksat nedir, komisyonlara 
I kanun teklif ve tasarıları niçin gider? Daha mükem-
I mel bir şekilde Meclise insin diye gider. Birkaç ko-
I misyona havale edilmiş olan bir kanun teklif veya 
I tasarısı, bir kısım komisyonlarda görüşülmüş, tartı-
1 şılmış, rapor haline getirilmiş ise, demek ki, imali 
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flkr edilmiş demektir o kanun üzerinde. Bu durum 
karşısında, hepinizin yakındığı gibi, komisyonlardan 
geçmeden gelmiş olan kanunların şurada ne halde 
çıktıklarına hepimiz şahit olduğumuza göre, komis
yonlardan geçmiş olmanın büyük faydasına ben de 
inanıyorum ve bugüne kadarki teamül de böyle oldu
ğu için - olmasaydı dahi aynı karan verecektim -
esas komisyon olmamakla birlikte, mademki imali 
fikr etmiştir, bir meseleyi sevk etmiştir, bu mesele 
üzerinde fikri vardır; öyleyse, bu Komisyonun, ko-
m'syon olarak kabulünde bence zaruret vardır; bu 
fikirdeyim, komisyonu kabul ediyorum. (C. H. P. sı
ralarından «Brayo» sesleri, alkışlar). 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, bu hususta zatı âliniz Başkan olarak, müzakere 

VI. — GÖRÜŞÜLEN 

7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alman ka
tılma paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine alınması
na dair önergesi. (2/9) (S. Sayışı: 331) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerindeki 
müzakerelere başlıyoruz. 

Birinci sırada, Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Yasin Hatiboğlu, buyurun. 

M. S. P. GRUPU ADÎNA YASİN HATİBOĞ
LU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Üzerinde müzakere açılmış bulunan teklif, sosyal 
mahiyeti ve sosyal muhtevası ağır basan bir tekliftir. 

Biliyorsunuz, şimdiye kadar köylere götürülen 
hizmetlere karşılık Devlet, iştirak paylan almakta idi. 
Belki, Devlet, ifa etmekle mükellef olduğu birçok 
hizmetlerin bazılannm yapılmasına köylünün katkı
sını arzu etmiş olabilir; ama MİM Selâmet Partisi 
Grupu olarak bizim düşüncemiz şu: Anayasa esasen, 
hizmet eşitliği, mükellefiyet eşitliği, âdil kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi gibi birtakım husustan esas almış 
bulunmaktadır. Esasen, köylümüz vergisiyle, askere 
evlâdını vermek suretiyle, Devletin kendisine yükledi
ği birçok vecibeleri yerine getirmiş olmakla, kendine 
tahmil edilen vecibeyi ifa etmiş bulunmaktadır ve ifa 
edegelmiştir. Bundan sonra da ifa etmeye devam ede
cektir. Vecibesini yerine getiren köylüye karşı Devle
tin de birtakım borçları doğmaktadır, Bu borçlanm 
yaparken aynca bir de köyden katılma payı almak 

mevzuu olan bir durumda lütfen inhisar teşkil ede
cek... 

BAŞKAN — 64 ncü maddenin bana verdiği yetki 
vardır burada; oylamaya sunup sunmamak konusun
da. Eğer bu mesele hakkında şüpheye ve tereddüte 
düşersem, o zaman Yüksek Meclisin reyine müracaat 
ederim. Şüpheye düşmediğim takdirde, 64 ncü mad
de bana bu yetkiyi vermiştir. 

Onun için bu şekilde kullandım, teşekkür ederim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, emsal teşkil etme tehlikesi olmasın? 

BAŞKAN — Efendim, zaten evvelce uygulanmış 
okluğu içindir ki, yapıyorum. 

İŞLER (Devam) 

bize doğru görünmemektedir. Bu sebeple, Millî Selâ
met Partisi olarak bu teklifi destekliyoruz. 

Koy ve şehir ayırımı yapmak için ifade etmiyo-
rum. Elbette 40 milyon insanın her biri bizim karde-
şinıizdir. Nerede oturursa otursun, köyde veya şehir
de, kasabada oturmuş olması, nazarımızda fark ifa
de etmez; ama şunu ifade etmek istiyoruz ki, bugü
ne kadar Devlet, şehir merkezlerine hizmet götürür
ken daha cömert davranmıştır da, köye götürülmesi 
lâzun gelen hizmetler için bu cömertliği göstereme
miştir. 

Bu, hükümetlerin zihniyetlerinden mütevellit ola
bilir; bu, mevzuatın hasisliğinden olabilir; neden ol
muşsa oknuş, bugüne kadar daima şehirdeki hizmeti 
Devlet üstlendiği hakîe, köydeki hizmetlerin birçoğu
nu zaten iktisadî bakımdan yoksul olan, iktisadî ba
kımdan yardsma muhtaç olan köylere yük yüklemi
şiz. İlkokul yapılacaktır; Kavaklıdere'ye ilkokul ya
pılırken devlet yapacaktır; İzmir'in Karşıyaka'sına 
ilkokul yapılırken devlet yapacaktır. Su borusu patla
dığı zaman belediyesi götürecektir; ama belediye İl
ler Bankası marifetiyle, başkabir ifadeyle, mahsus ka
nunun kendine tanıdığı imkânlardan dolayı aldığı be
lediye hissesi dolayısıyle çeşitli kanallardan zaten yar
dım görmektedir. 

Köye gelince: Köyün suyu mu yapılacak, para 
yatıracaksınız, sıraya gireceksiniz. Ayrıca, suyun men-
badan köy içerisine gelinceye kadar kaç kilometre 
olursa olsun, su yolunun hendeğini açacaksınız, boru 
kâfi gelmedi, gidip cebinizden alacaksınız, istiyorsa
nız; yoksa, gelecek senenin programına teklif edecek 
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ilgili idare. O programdan para çıkacak; sonra, eksik 
boru alınıp bağlanacak, su gelecek. Köyde bugüne 
kadar olan tatbikat maalesef budur. Elektrik: Şehire 
elektrik giderken, birtakım müesseseler ve devlet im
kânları seferber olacak, barajların suyu yerin altın
dan su olarak, yerin üstünden elektrik hattı olarak 
şehirlere gelecek, hizmet edecek; ama köye gitmesi 
için köylünün iştirak payı ödemesi lâzım gelecek. Bu 
tutumla, bu sistemle ve usulle, köylüye sosyal imkân
ları götürmenin de imkânı, fırsatı yok. Birtakım yatı
rımlar içm falan yere fabrika kurulacak. Teknik ele
manlar araştırmayı yaparken, birçok faktörleri gözö-
niindc tutuyorlar. O yerin, fabrikanın gideceği yerin 
sosyal yapısı nedir; gidecek memurlar, gidecek işçi
ler rahat yaşayabilecek mi, rahat oturabilecek mi; su
ya var mı, elektriği var mı? Bunun araştırmasını ya
pıyorlar. 

Bu, demek oluyor ki, önce sosyal yönden kalkın
mamış bölgelere, yeni kalkındırıcı müesseselerin gö
türülmesi mümkün değil. Öyle ise, bu hesaptan hare
ket edildiği takdirde, köylünün sınaî yatırımlar bakı
mından şanslı görünmesi de mümkün değil. O halde, 
her şeyden önce köyümüze elektriğimizi, suyumuzu, 
yolumuzu, sağlık ocağımızı, Kur'an kursumuzu, ca
milerimizi süratle götürmeliyiz. Götürmediğimiz tak
dirde, köylüden aldığımız vergiye, köylüden aldığı
mız askere, köylüden aldığımız sair hizmetlere karşı, 
Devlet olarak vecibemizi bihakkm yapmsş olamayız. 
Her şeyden önce köylü küser, Anayasadaki eşitlik ve 
adalet ölçüsü küser bize. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktadan hareketle 
iiade etmek istiyorum ki, Millî Selâmet Partisi Gru-
pu olarak bu teklifi destekliyoruz; ama bir teklif, bir 
de komisyon raporu var. Komisyonun kabul ettiği 
maddelerle, teklif sahiplerinin gönderdîği maddeler 
arasında farklar bulunuyor. Meselâ, teklif sahipleri, 
köye yol, su, elektrik götürülmesinde iştirak payları 
almamayı hedef aldıkları halde; Komisyon, köye dev
let veya devlete bağlı müesseseler tarafından götürü
len hizmetler için pay almamayı hedef almaktadır. 
Daha şümullü ve daha geniştir. Teklif sahibinin tek
lifi kabul edildiği takdirde, Komisyon raporu kaale 
alınmadığı takdirde, yalnız üç şeye münhasır kala
caktır : Yol, elektrik, su. Bunun dışında devlet bir 
hizmet göiürmüşse, onun karşılığı alınacak, istenecek 
demektir. Ayrıca, teklif ile Komisyon raporu arasın
da mühim bir fark daha var bizce. Nedir o? Birisinde 
yalnız iştirak payları alınmıyor -. teklifte - halbuki 
Komisyon raporunda iştirak payları alınmadığı gibi, 

j bedenen hizmet zorunluğu da, mecburiyeti de orta
dan kaldırılıyor. Yani, teklifi kabul ettiğiniz takdirde 
paralarım almayacaksınız; ama, adama «Haydi şura
dan okula taş getir bakalım» adama, «Haydi şuradan 
300 metre hendeği kaz bakalım» adama, «Şu elektrik 
direğini yüklen götür bakalım» diyebileceksiniz, Hal
buki, bizim anladığımız kadanyle, Komisyon raporu
na sarahat getirilmiştir. 

HALİL MİLLÎ (Urfa) — Öyle bir şey yok, o ne
reden çıkıyor? 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — İfade ede
yim efendim. 

i Komisyon raporundaki birinci madde, okuyorum : 
«Köye, Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca götürü
len hizmetler karşılığında hiç bir ad altında katılma 
payı alınmaz ve bedenen...» 

BAŞKAN — Sayın lîatiboğhı, o maddeler üze-
I rinde görüşüldüğü zaman fikirlerinizi beyan edecek

siniz. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — O hususu 

sordu da... 
BAŞKAN — Anladım; ama o madde geldiği za

man fikrînizi beyan edersiniz. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
Başkan, tabiî, maddenin müzakeresine... 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşulurken, mad
delere münhasıran değinmekte zorunluluk bulunma
dığı takdirde kaçınılmasını istirham edeceğim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Emredersi
niz Sayın Başkan. 

Tabiî, hangi tarafın daha ağır olduğunu ifade et
mek için bir mukayese imkânı olmalıydı. Maddeler 
üzerinde, artık muhterem Başkanımız öyle arzu bu-

I yurdular, ama şunu ifade edeyim ki... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — .« Şunu ifa
de edeyim ki, Komisyonun 1 nci maddesinde sarahat 
vardır: «İştirak payı alınmaz, bedenen çalıştırılmaz» 
hükmü vardır. Bunun mutlaka ve sarahaten konma
sında fayda var. Parayı almayacaksınız, iştirak payı
nı ama, «Haydi hendeği kaz» diyeceksiniz, «Haydi 
şu taşı getir» diyeceksiniz. Adamın çift sürmeye bir 
çift sağlam öküzü yoksa, bir de kayalıktan taş getirt
me mecburiyetini yüklerseniz, alacağınız 300 liradan, 
500 liradan daha ağır neticeler doğurur, köylü için. 

Bu bakımdan, Komisyonun teklifini uygun görü
yoruz. Millî Selâmet Partisi Grupu adına, maddeler 
üzerindeki müzakerelerde, gerekirse, düşündüklerimi-

j zi. arz etmek üzere Yüce Heyetinizi «hürmetle selamlı-
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yor, Millî Selâmet Partisi Grupunun müsbet oy vere
ceğini ifade ediyorum. 

Saygılarımla. (M. S. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Rem

zi Özen. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

kendisi bir küçük rahatsızlık geçirdi, biraz sonra ge
lecek. 

BAŞKAN — Takdim tehir yapıyorum. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Turgut Yücel, 

buyurun. (A. P. sıralarından alkışlar). 
A. P. GRUPU ADINA TURGUT YÜCEL (Gü

müşhane) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün huzurunuzda çok önemli, özellikle Türki
ye'de tarihî gelişim içerisinde kendi kaderine terk 
edilmiş ve uzun yılların bütün çilesini, meşakkatini 
beraberinde yüklenerek bugüne kadar gelebilmiş Türk 
köylüsünün ve Türk köyünün, köye götürülen hizmet
lerde, özellikle altyapı hizmetlerinde köy katkılarının 
alınmaması, artık Türk Devletinin köylüsüne götürü
lecek hizmetlerde onun emeğini daha başka istikamet
lerde, köyün ekonomik kalkınmasında, kültürel kal
kınmasında harcamasına, gayret sarf ermesine bir im
kân hazırlaması bakımından, bugün, Türk Devletinin, 
köye götürülen altyapı hizmetlerinde artık köylüden 
bir katkı almaması istikâmetinde, o amacı güden bir 
kanun tasarısını, teklifini burada görüşüyoruz. O se
beple, böylesine sosyal muhtevalı, ulvî bir kanun tek
lifini huzurunuza getiren teklif sahiplerine huzurunuz
da teşekkürlerimi arz etmek suretiyle sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, köy ve köylü dendiği zaman 
maziye baktığınızda, genellikle asker veren, vergi ve
ren bir toplum olarak uzun yıllar kendi kaderine terk 
edilmiş; sabah güneşte kalkan, akşam güneş batınca 
karanlığa gömülen ve bu yaşantısına terk edilen bir 
kesim olarak, uzun yıllar bu şekilde kendi yaşama 
kavgasını süregelmiştir. 

Ne zaman Türk köyüne ve Türk köylüsüne hiz
met götürülmüş? Ne zaman Türk köyü ve köylüsü, 
Büyük Atatürk'ün dediği gibi, «Milletin hakiki efen
disi» seviyesine çıkarılma gayreti gösterilmiş? işte, 
ona göz attığımız zaman, Adalet Partisinin bu mev
zuda yapmış olduğu gayret ve çabaları gururla, ifti
harla burada rahatlıkla dile getirmek mecburiyetinde
yiz ve öylesine mecburiyetindeyiz ki, köy ve köylü 
meselelerini İkinci Beş YıUık Planda ilk defa «Köy 
ve köylü sorunları» adı altında bir kesim olarak, bir 

ünite olarak plana geçirmiş ve artık Türk köyüne ve 
köylüsüne devlet hizmetlerinin bir kamu hizmeti ola
rak götürülmesinin imkânını hazırlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Planın 
çalışmalarını yapanlar her ne hikmetse, Türk köyünü 
ve köylüsünü akıllarına getirememişlerdir. O sebeple, 
bu hizmetlerin önemini İkinci Beş Yıllık Plan dönemi 
içerisinde ele aldıran ve her yıl artan bütçe imkânla
rıyla Türk köylüsünü Anayasada tarif edilen yaşama 
seviyesine çıkarma gayretleri içerisinde, devlet bütçe
si imkânları içerisinde birtakım imkânları getirme, 
ancak İkinci Beş Yıllık Plan dönemine rastlamakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün dahi, «Daha Türki
ye'de acaba kaç köy var, kaç yerleşim birimi var?» 
şeklinde birtakım münakaşaları dahi yapmak müm
kündür. 1951'de, 1950'de Türkiye'de nüfusun % 81' 
ini bünyesinde taşıyan köylerimiz, 1973'te şehirleşme 
oram içerisinde % 64'e inmiş olmasına rağmen, 1950' 
de 17 milyon olan köylü nüfusu, 1970'de 23 milyona 
çıkmıştır. Demek oluyor ki, bir taraftan şehirleşme
nin getirdiği köysel alandaki yerleşme ünitelerinin 
azalması yanında, Türkiye nüfusuna olan oran içeri
sindeki azalması yanında, bir taraftan da, artan nü
fus ölçüsünde buna rağmen köylerde köylü nüfusu 
artmaktadır. 

Aziz üyeler; geçmiş dönemlerde, 1950'den önceki 
dönemlerde o günleri yaşamış olanlar hatırlayacak
lardır, köylü kendi hizmetlerine zorla, cebirle ve ime
ce ile bu hizmetleri yapmak zorunda bırakılmıştı ve 
ancak 1950'den sonra Türk köyüne, Devletin de ken
di bütçe imkânları seviyesinde hizmet götürme yolu 
açılmış ve bundan sonra artık Türk köyüne ve köy
lüsüne nelerin götürülmesinin gerektiği hükümet prog
ramlarında ve devlet planlarında yer almış bulunmak
tadır. 

. Köy ve köylü meseleleri dile getirildiği zaman, 
bugüne kadar yapılmış olan büyük hizmetlerin yanın
da, özellikle altyapı tesislerinde, yani, yol, içme suyu 
ve elektrik tesislerinde köylümüz gönüllü katılımları 
yanında, hükümet programlan içerisinde, bakanlık
ların kendi program kriterleri içerisinde köylünün de 
bu hizmetlere katılma zaruretlerini getirmiş bulunu
yor. Bilhassa, Türkiye Elektrik Kurumu kuruluş Ka
nunu, 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
nun 4 ncü maddesinin B ve C fıkraları ile, 7478 sayı
lı Köy İçme Suları hakkındaki Kanunun 3 ncü mad
desinin D fıkrasında köye götürülen hizmetlerdeki 
öncelik sıralarında köy katılımları bir faktör olarak 
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önemli yer almakta idi. Köy elektriğinde tüm masra
fın % 25'i öncelikle esas olarak alınmakta idi; köy 
içme suyu ve yolunda köy katkıları o hizmetlerin ön
celikle görülmesinde yine bir kriter olarak nazara 
alınmakta idi. 

Sayın üyeler, artık, Türk Devletinin köylüsüne, 
özellikle dağ ve orman köylerinde yaşayan ve sayı
lan 13 küsur milyon olan Türk köylüsüne, maddî ve 
nakdî birtakım katkılar yapmadan bu hizmetlere ka
vuşması imkânım işte bu teklif bundan sonra kazan
dırmış olacaktır. 

Bu teklif kanunlaştığı takdirde, sayın üyenin ifa
de ettiği gibi nakdî, bedenî yardım şeklinde bir ta
rifeye girmeye mahal kalmadan, «köy katkısı» adı 
altında her türlü maddî ve bedenî katkılar buna da
hildir, bunların tümü alınmamış olacaktır. Bugün 
tatbikatta bazı aksamalar vardır. Özelikle, köy elek
trifikasyonunda arka arkaya dizilen 8 - 1 0 köyden 
bu % 25 oranındaki katkısını veremeyecek durum
da fakir olan ortadaki 2 - 3 köyü atlayıp, onu karan
lığa mahkûm edip, ondan sonraki köylere ışık gö
türmenin adaletle ve insaf ölçüleriyle bağdaşmaya
cağı hususunda zannediyorum hepimiz rahatlıkla 
hemfikir oluruz. 

îşte, bu kanun böylece maddî güçten yoksun olan 
fakir, dağ ve orman köylerine, uzak köylere bu hiz
metlerin götürülmesine, artık zengin köylerin dışın
da bu fakir köylere de öncelikle hizmet götürülmesi
ne imkân verecektir. O sebeple büyük bir mânası 
vardır, ulvî bir değeri vardır bu teklifin. O bakım
dan tekrar arz ediyorum, bu teklifi huzurlarınıza 
getiren çok değerli teklif sahiplerine tekrar teşekkür
lerimi arz ediyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, köy ve köylü dendiği za
man herkes çok rahatlıkla, özellikle çok partili ha
yata geçtiğimizden bu yana rey potansiyeli olması 
bakımından hepimiz, herkes el üstünde tutmaya iti
na göstermiştir; ama hizmete geldiğinde, görülüyor 
ki, bu hizmete gönülden bağlı, bu hizmetleri devletin 
planına geçiren, o cesareti gösteren ve Türkiye sat
hında yaptığı büyük hizmetlerle bunu ispat eden 
Adalet Partisinin köy ve köylü sorunlarının hemen 
yanında yer alacağını, mazideki hizmetlerini gurur
la Türk köylüsünün anacağını bir kere daha ifade 
etmek isterim. 

Trakya'da hudut köylerinden, Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ'a uzanan elektrik hattı, Doğu'da* 
Kars'ta Iğdu* ovasından, Erzurum'da Güneydoğu 
Anadolu'da hudut köylerine uzanan elektrik hattı ve 
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Kuzey'de Rize'den, Hopa'dan başlayıp, Samsun, 
Zonguldak ve İstanbul'a kadar uzanan Karadeniz 
kesimindeki şirin Karadeniz köylerine götürülen 
elektrik hatları, işte bu söylediğim hizmeti ifade 
eden, çok değerli, kıymetli eserlerdir. Bunların 
yanında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, 
Urfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman illerini içine 
alan ve Dicle - Fırat havzası dediğimiz beş vilâyeti 
içine alan bölgede 1965 yılında ilk defa başlatılan, 
Güneydoğu Anadolu içme suyu projesi, bugün ifti
harla anacağımız ve o bölgenin halkına, katkı alın
madan ve büyük küçük demeden, kilometrelerce 
boru döşemek suretiyle tarihî Mezopotamya, Harran 
ovalarındaki köylere su götüren Adalet Partisinin 
böylece bu hizmetlerini, köye götürülen hizmetlerini 
burada yine anmayı bir vazife sayıyorum. 

Güneydoğu Anadolu'da toprağı susuz, inşam su
suz, sıcaktan, kuraklıktan, uçan kuşların öldüğü bir 
bölgede, Adalet Partisi 1965'ten itibaren 1 milyara 
yakın bir para harcamak suretiyle beş yıl içerisinde, 
yalnız 3 800 üniteye içme suyu götürmenin başarısını 
göstermiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları burada saymakla 
sonunu almak mümkün değildir; bunların örneklerini 
dağ ve orman köylerine götürülecek hizmetleri ça
buklaştırmak için yapılan özel bir planı ve ilk defa 
bir Bakanlığın, Devlet planının da üstüne çıkmak 
suretiyle, köye götürülen hizmetlerin 15 yıllık bir 
sürede planlama zihniyeti ye hudut köylerinin elek-
triklendirihnesi, bütün bunların sonunda Türk kö
yüne ve köylüsüne götürülecek hizmetlerden katılım 
payının artık alınmaması, bu halkanın son zincirini 
teşkil etmesi bakımından iftiharla, bundan sonra 
Türk Devleti köylüsüne hiçbir katkı almadan, bir 
eziklik, bir kırıklık duymadan ve kendisine götürü
lecek hizmette «Artık senin katkın vardı, yoktu» 
tartışmasını yapmadan, imkânı kısır olan fakir köy
lere de öncelikle bu hizmetleri götürme imkânına 
kavuşması bakımından... 

(Elektriklerin kesilmesi) 
Konuşmamı bitireceğim, belki bir kesilme, bir 

ara verme daha olabilir; o sebeple bitiriyorum. An
cak burada şunu ifade etmek istiyorum: «Kalkın
ma köyden başlayacak» cümlesini bugün sık sık kul
lananlar da çoğalmaya başladı, Özellikle Cumhuri
yet HaBc Partisi de bu sözü söylüyor; ama ben de 
şunu hatırlatmak suretiyle sözlerimi bitireceğim: Türk 
köyüne ve köylüsüne 1950 yılma kadar, Demokrat 
Parti iktidarlarının getirmiş olduğu hizmetleri de da
hil etmek suretiyle 250 köye - ki, bunun içerisine hay-
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rat olanlar da dahildir - elektrik götürebiiıniş ve yine 
hayrat olan tesisler de dahil ohnak üzere ancak 3 
bin köye içme suyu götürüîebilmiş ve bin küsur ki
lometre de, «köy yolu» denilemeyecek vasıfta köy 
yolu yapılmıştı. Ama ondan sonraki dönemlerde, 
özellikle 1965 yılından sonra bu mevzua gönlünü ver
miş; Devleti, imkânlarını katmaya mecbur ettirmiş 
Adaîet Partisi, «şehirde ne varsa köye götüreceğiz» 
diyen Adalet Partisi, bugün 90ı bin kilometre köy yo
lunu Türk köyünün hizmetine sunmak ve 55 bin 
üniteye içme suyu götürmek ve 5 bine yakın köyü
müze elektrik götürmek suretiyle bunu ispat etmiş 
bulunmaktadır. 

Ancak bu hizmetleri böylesine yaptığınız takdirde, 
«Şehirde ne varsa köyde o olacaktır» esprisine inan
mak, ona gönül vermek mümkündür. Biz Türk 
köylüsünün nasırlı elleşme saygı duyuyoruz; ona> 
hürmet borcumuz vardır. O nasırh ellere saygı duy
mayanlar, onu tepeden, balkondan görenler, düşü
nüyoruz ki, Türk köyünden ve köylüsünden yana 
olamazlar ve ona hizmet etme imkânından mahrum 
o!ur3ar. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından " 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Rem

zi Özen, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA REMZÎ ÖZEN (İz

mir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Milletimizin % 70'ini oluşturan, yıllardan beri çi
leden başka bir şeyi görmeyen köylümüzün kavuştu
rulmak istendiği hizmetlerde, «Bu hizmet kendisine 
lütuf mu olsun, bu hizmet kendisine bir be
del karşılığı mı yapılsın, yoksa bu hizmet ken
disine, Devletin anayasal görevi olarak mı gitsin, köy
lünün haki» olarak mı gitsin?» konusundaki bir ka
nun teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına 
görüşlerimi belirtmek üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlanm, sözlerime başlarken, benden 
önce konuşan sayın Adalet Partisi sözcüsünün ko
nuşmasının sonunda değindiği bir cümle ile sözlerime 
girmek istiyorum. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü, kalkınmanın köy
den başlayacağını, bunun da Cumhuriyet Halk Par
tisi tarafından da söylenmeye başlandığmı söyledi. 
Kendisine,söylüyorum: Biz, kalkınmanın köyden de
ğil, köylüden başlayacağım söylüyoruz. Kalkınma, 
ancak köylüden başlarsa, ancak köylünün gelir düze
yinde bir kalkınma, bir gelişme olursa, Türkiye'de 

toplu bir kalkınmadan, Türkiye'de adaletli bir kal
kınmadan söz edilebilir ve biz yine, kalkınmanın 
köylüden başlayacağı görüşüne dayanarak, daha 1973 
seçimlerinden önce, köylerden, yulardan beri, bu ka
nun teklifinde birinci imza sahibi olan zatın, yıllarca 
Başbakanlık yaparak, Türkiye'deki köylüden almak
ta olduğu katılım payının, Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidannda alınmayacağını söyledik. Cumhuriyet 
Halk Partisi, köylüye hizmeti götürürken, ona hiz
metin kendisinin hakkı ve Devletin anayasal görevi 
olduğu ilkesine dayanarak ve o görüşten hareket ede
rek köylüye hizmet götürmeyi düşünmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye'de köylüden katılım 
payı ne zaman alınmaya başlanmıştır, nasıl yürü
müştür ve ne zaman bu teklif gelmiştir? Bu konu
daki görüşlerimi, izin verirseniz kısaca arz edece
ğim: 

Gerek 1924 Anayasamız, gerek ondan sonraki 
anayasalarımız, gerek bu anayasalarımız dışında çı
karılan kanunlar, Türk halkına götürülen hizmetleri 
Devletin görevi olarak saymıştır. Köy Kanunu, köye 
yol yapılmasını, okul yapılmasını, meydan yapılma
sını, sağlık ocağı yapılmasını Devlete görev olarak 
vermiştir. Bu görevi yaparken, «Sen bu görevi ya
parken köylüden şu kadar katılım payı alacaksın» 
diye bir hak vermemiştir. Dsğer hizmetlerde de bu 
böyledir. Okul yapılırken de Devlete böyle bir hak 
bahsetmemiştir. Ne zamana kadar? Adalet Partisinin 
Türkiye'de iktidar olduğu zamana kadar. Adalet Par
tisi, Türkiye'de iktidar olduğundan önce, Türkiye'de 
yasal olarak veyahutta bir devlet emri veya kararı 
olarak köylüden beş kuruş katılım payı alınmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, köylüden katılım payı alın
masını emreden tek yasa vardır. O yasa da, Türkiye 
Elektrik Kurumunun kuruluşu ile ilgili olan yasadır. 
O yasada, köylüden, köye götürülen elektrik için öde
nen paranın 1/3'ünün katılım payı olarak alınması 
istenir. Onun dışında, köye yol yapılmasında, köye 
su götürülmesinde, köye okul yapılmasında herhangi 
bir katılım payı alınmayacağını içeren herhangi bir 
yasal emre rastlamak mümkün değildir; ama değerli 
arkadaşlanm, 1966'dan 1973 yılına kadarki iktidar
ları döneminde, okul yaparken, «Su basmana kadar 
inşaatım yaparsan, taşını kumunu getirirsen, işçiliği
ni yaparsan okulunu yapanm», suyunu götürürken, 
«Şu kadar katılım payı verirsen ve bu kadar katılım 
payı vermene rağmen bir köy senden fazla verirse 
ona yapanm» düşüncesi ile devlet idare edenler, bu
gün ben, köylüye, onun hakkıdır diye, gerçekten 
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köylüye hizmet duygusu ile, «Ben bu katılım payını 
almayacağım» görüşü ile buraya gelirler ise, bunu 
samimiyetle izah etmek mümkün olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi, gerçekten, 
köylüden katılım payı alınması konusunda ne ikti
darı döneminde, ne iktidardan düştükten sonra sa
mimî olmamıştır. İktidarı döneminde, 1973'e kadar 
samimî olmamıştır; çünkü, köylüden, kansm sülük 
gibi emerek katılım payını almıştır; ama, iktidardan 
ayrıldıktan sonra - tarih veriyorum - 14 Ekim 1975' 
te yapıldığı halde, kanun teklifi 25 Ekim 1973 tari
hini taşıyor. Daha Meclisler toplanmadan» Türk hal
kından hınç alırcasma, kendisinin seçim kaybetmesi 
halinde başka bir siyasî partinin iktidar olduğunu 
görerek, Adalet Partisinin sayın Gene! Başkanı, Türk 
köylüsünden katılım payı alınmamasını öngören bir 
teklif getiîmiştir. 

1 nci maddeyi okuyorum (1 nci maddede Adalet 
Partisi Genel Başkanının, kanun teklif ederken dahi 
«Devlet benim» zihniyetini nasıl yansıttığını huzuru
nuzda gözlerinizin önüne sermek için izninizle oku
yorum): «Köye, yol, su ve elektrik götürülmesi hiz
metlerinden dolayı, bunlardan istifade eden köyler
den hiç bir ad ve namla katılma payı alınmayacak
tır». 

Son «alınmayacaktır» sözcüğüne dikkatinizi çeke
rim arkadaşlar. Bu, bir kanun metninde bulunması 
gereken bir sözcük değildir, bu ancak, iradeyi sonu
na kadar elinde bulunduran, «Devlet benim» diyen 
t i r düşüncenin ifadesidir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi nassl ki, ik
tidarı dönemlerinde katılım paylarının alsnmasr veya 
alınmaması yolunda samimî değil idi ise, dördüncü 
dönem Meclisimizin çalışmaya başladığı dönemde de 
bu konuda samimî olmararştsr. Su kanun, biraz önce 
belirttiğim gibi, bu teklif 25 Ekim 1975'te Meclise 
getirildiği halde, Adalet Partisi ne komisyonlarda, 
ne Mecliste bu kanunun çıkması yolunda hiç bir 
gayret göstermemiştir. 

Komisyonlarda göstermemiştir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Komisyon Baş
kanı Cumhuriyet Halk Partilidir. 

REMZİ ÖZEN (Devamla) — Cevabını verece
ğim, bekle arkadaşım. 

Komisyonlarda göstermemiştir; şu metne dikkat 
ettiğiniz takdirde, Adalet Partili tek bir üyenin ko
misyon metninde imzasına rastlamayasaksınız. Oy
sa, İçişleri Komisyonunda Adalet Partisinin 10 tane 

üyesi vardır. Neredeydiler bu kanun teklifi görüşü
lürken? Bu kanun buraya 38 nci madde ile geldi. 
Bütçe Komisyonunda görüşülmesi lâzımdı. Bütçe Ko
misyonunda MC İktidarı Anayasa gereği çoğunlukla 
temsil edilmektedir. Niye Bütçe Komisyonunda bu 
teklif görüşülmedi bugüne kadar? 

Demek ki, değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi 
köyden, köylüden katılım payı alınması veîa alınma
ması yolunda laftan başka bir şöy söylemiyor. Bura
ya çıkacaksınız, «Sosyal içerikli yasaları çıkarmakta 
biz öncülük ediyoruz» diyeceksiniz, akşam Şaban çı
kacak, televizyon ekranında, «Sosyal içerikli kanun 
şöyle çıkarıldı» diyecek; ama o kanunun çıkarılması 
konusunda bu Mecliste pozisyon almayacaksınız. Bu
nu kabul edemeyiz arkadaşlar. İnandırıcı olamazsa
nız, inandırıcı olamazsınız, olamadınız ve olamaya
caksınız. 19735te olamadığınızı gösterdiniz, 10 ay son
ra olamayacağınızı yine göstereceksiniz. (A. P. sıra
larından «görürüz» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, bunîan bir tarafa bıraka-
hm. Gerçekten, Türk köylüsüne; .ona götürülen hiz-
meite, ona hizmet görürürken, onun hizmete hak 
sahibi, hizmetten yararlanması gereken saygıdeğer 
vatandaş, hiç kimsenin diğerinden ayrılmaması ge
rektiği gibi, onun da şehirliden, onun da zenginden 
ayrılmaması gerektiğini düşünerek ona hizmet götür
mek durumundayız. Ona hizmeti yalnızca teklif met
ninde olduğu gibi, yol su ve elektrik konusunda de
ğil, bu kadar suıırlı değil, bugünkü modern dünya
nın gerektirdiği bütün ihtiyaçlar konusunda, ona hiz
met götürürken gerçekten bir açık gönüllülükle, ger
çekten Devletin vatandaşa hizmet verme anlayışı 
İçinde hareket ederek ona hizmet götürmek duru
mundayız. 

Huzurunuzda, İçişleri Komisyonunu gerçekten 
tebrik ederim. Bu Komisyon, teklif metnini 1 nci 
maddede şöyle değiştirmiştir : «Köyle, Devlet ve 
Devlete bağlı kurumlarca götürülen hizmetler karşs-
hğında hiç bir ad altında katılma payı alınmaz ve 
bedenen çalıştırılamaz» demek suretiyle, köylüye, 
modern dünyamızın gerektirdiği her türlü hizmetin 
Devlet tarafından bedelsiz ve katdımstz olarak gö
türülmesini öngören bir metin getirmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, köye gö
türülen hizmetlerde köylüden katalım payı alınmama
sı konusunda köylüye 3 yıl önce verdiğimiz sözün 
-•'e «erkekten samîmi inancımızın gereği olarak bu 
teklifi destekleyeceğiz ve olumlu oy vereceğiz. 
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Hepinize saygılar sunarını. (C. H, P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özen. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Tombuş, 

buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA İHSAN TOMBUŞ (Ço

rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Görüşmekte bulunduğumuz bu kanun teklifi üze

rinde sizlerin daha fazla zamanınızı almamaya ça
lışacağım. Zira, şu ana kadar konuşmuş olan bütün 
parti grupları bu kanunun çıkmasında müttefiktirler. 
Binaenaleyh ortada herhangi bir kimseyi, herhangi 

» 
bü" grupu ikna etme zarureti yoktur. Sadece parti
min bu husustaki görüşlerini arz ederek sözlerime 
son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 1973 seçimleri esnasında 
Demokratik Partinin seçim beyannamesinde, köye 
götürülen hizmetlerden katılım payı alınmaması hu
susunda bir madde vardı; biz seçim esnasında bütün 
seçmen vatandaşlara bu hususu zaten herkesten evvel 
taahhüt etmiş bulunuyorduk. Bu bakımdan, gelen 
teklif kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, 
bizim buna itiraz edecek tarafımız yok. Bir fikir 
doğru olduğu müddetçe, yararlı olduğu müddetçe, iyi 

, olduğu müddetçe onun menşeini arayacak durumda 
değiliz. Bu bakımdan, biz de bu katılım paylarının 
kaldırılması teklifini destekliyoruz ve müspet rey ve
receğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bir zamanlar vardı ki, köy
lü, köy sadece edebiyatta «efendimiz» olarak geçerdi 
ve o zaman, o devirde köye veya köylüye herhangi 
bir hizmet gitmesi mevzubahis değildi. Sonra bir de
vir geldi ki, ne katılma payı, ne başka imece, yahu! 
da bedenen çalışma mevzubahis olmadan, doğrudan 
doğruya devlet yardımı ile köye ve köylülere hizmet 
götürülmüş, yollan, suları, elektrikleri yapılmış ve 
Türk Devleti kurulandan beri ilk defa o devirde köy
lüye değer verilmiş ve köye devlet bütçesinden hizmet 
edilmiştir, ama, millî iktidarlar, millî iradenin temsil
cileri ortadan kalktıktan sonra yeniden bürokrasi hâ
kim olmuş, yeniden köylüye imece götürülmüş, be
denen çalışma mükellefiyeti götürülmüş ve maddî 
oîarak kalkınma paylarının alınması kararlaştırılmış
tır ve bu, 1973 senesine kadar da devam etmiştir. 
Vaktaki bizim, seçim beyannamemizde yaptığımız bu 
vaat bazı kimseleri uyarmış ve politik endişelerle ta
kaddüm etme hevesi doğmuş ve bu teklif huzura gel
miştir. Yine de, bu teklifi huzurunuza getirenlere te
şekkür etmeyi bfr borç bilirim. 

Yalnız, bu teklifin Meclise gelmesinden bu yana 
cradan üç senelik bir zaman geçmiştir. Bu müddet 
içinde teklif sahipleri ve birinci isim, iktidarın başı 
olmuştur ve Başbakanlık sandalyesini işgal etmiştir. 
îşte o zaman kendi yaptığı şahsî teklifi hükümete be
nimseterek bir an evvel süratle çıkarılması lâzım gel
diği halde, maalesef bu ihmal edilmiş, komisyonlarda 
uyutulmuş, Meclis gündeminde uyutulmuş ve bunun 
üzerinde herhangi bir çaba gösterilmemiştir. Biraz 
evvel burada bir arkadaşımızın ifade elliği gibi, ko
misyona da kendi partisinden kimse iştirak etmemiş
tir. Bu da hakikaten acıdır ve bu teklifin ne derece 
samimî olup olmadığını ortaya koymaktadır. Banua? 
la beraber, biz, teklifin samimî olup olmadığını araş
tıracak durumda değiliz. Mademki teklif, milletin 
köylünün, memleketin yararınadır; mademki bizim 
bu görüşümüze herhangi suretle olursa olsun iştirak 
edilmiştir, biz bunu geldiği yere, menşeine bakmadan 
ve hangi maksatla da geldiğine bakmadan, bü ün sa
mimiyetimizle desteklemek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında da 
bslirtmiş olduğum gibi» burada bütün parti grup'a-
nmn iştirak etmiş olduğu bir hususta, Yüce Meclisin 
fazla vaktini almamak bakımından, sözlerimi bura
da keser, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tombuş. 
Şahısları adına söz almak isteyen arkadaşlarımız 

var. 
Sayın Osman Aykul, buyurun. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

Köylerde yaşayan köylülerimiz, toplumumuzun 
tabanını oluşturmuş insanlardan meydana gelmiştir. 
Çalışan insanlar oüarak, köylünün üretim alanında 
önemli bir yeri vardır. Köylüler bu kadar çok çalış
malarına ve çok yorulmalarına karşın, yıllardır büyük 
bir emek sömürüsüne uğramışlar ve kendilerine yok
sulluktan başka bir şey kalmamıştır. 

Anayasamız, köylü ve çiftçilerle ilgili olarak eko
nomik ve sosyal kapsamlı yenilikler getirmiştir. Ne 
var ki, bu zamana kadar Anayasanın madde ve bö
lümleri uygulanmamıştır. Özellikle Adalet Partisi ta
rafından düşman gözüyle bakılan Anayasanın uygu
lanmayışının büyük çapta zararını köylüler görmüş
tür. İçinde bulunduğumuz feza çağında köylümüzün 
büyük bir ihmale uğraması utanç vericidir. 
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Köylülerimiz, 10 yıllık Adalet Partisi iktidarının 
ve özel sektörcü kapitalist ekonominin kurbanı ol
muşlardır. Köy halkı, köylere getirilecek hizmetleri 
ve altyapı yatırımlarını haklı olarak devletten bekle
mektedirler. Gel gör ki; Devletimiz, zenginlerin ve 
özel sektörün eline ve ağına düştüğü, devlet olanak
ları özel sektörcü kişilere peşkeş çekildiği için bir tür
lü sıra köylülere gelmemiştir. Buna karşılık, özel sek
törün köylere tek bir hizmet götürdüğünü ve tek bir 
çivi çaktığını görmek mümkün değildir. Köye götü
rülecek hizmetler gecikmiştir. Köylülerimiz aradıkla
rını bulamamışlar, devlet dairelerime gelip gitmekten 
bıkmış, usanmışlardır. 

Ulusun gerçek sahibi köylülere, bugün git yarın 
gel yöntemleri uygulanmıştır. 1977 seçimlerinin yak
laştığı günümüzde Sayın Başbakan Süleyman Demi
rci'm aklına oy hesabı gelmiş olmalı ki, köye götü
rülecek hizmetlerden katılma paylarının kaldırılma
sından söz etmeye başlamıştır. Bu konuda geç kalın
mıştır. Katılma payları gerçekten kaldırılmalı ve 
Devlet, köylüyü gereği gibi desteklemelidir. 

Sayın Demirel, 1975 bütçe görüşmelerinde köy 
katılım paylarının kaldırılacağından söz ettiler. Bu
nun sonucu 1975 - 1976 yatırım yılımda köye götürü
lecek elektrik programları, büyük ölçüde uygulana
madı. 

Saym Genel Başkanımız Ecevit'in Başbakanlığı 
zamanında Burdar'un 45 - 50 köyüne elektrik göiü-
rüldü, 45 köye içme suyu verildi. Demirel ve Cephe 
Hükümeti zamanında ise, 1975 Programında ancak 
4 köye elektrik verüebiîdi. 1975 Yatırım Programı uy
gulanamadığı için bu program, 1976 Programına ak
tarılmış, 1976 Programını ise, uygulamak hiç müm
kün olmamıştır. 

Sayın Başbakanın ve Cephe Hükümetinin hüneri, 
köylüyü aldatmak ve oyalamak olmuştur. Bunun 
hesabını köylümüz ve köylüler 1977 seçimlerinde so
racaktır. 

Aslında bu kanun teklifi, 25 . 10 . 1973 tarihinde 
ve Parlamentonun kapalı olduğu bir tarihte verilmiş
tir; yani polemik yapmak için verilmiş olan bir tek
liftir. Sayın Demirel'in imzasıyle sevk edilen bu ka
nun teklifi yetersizdir; ama İçişüerl Komisyonu ger
çekten hakça ve halkça bir düşünce mahsulü olarak 
raporunda yeni bir teklif getirmiştir. Bu teklifi, köy
lülerimiz için yerinde ve yararlı buluyorum. Köye gö
türülecek hizmetlerle ilgili katılma paylarının kaldırıî-
msssı, gerçekten yıllardır çalışan köylümüz için yararlı 
olacaktır. Köylümüz için bunu kabul ediyor ve benim» 
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siyorum. Yıllardır ve yüzyıllardır Anadolunun kahrı
nı çeken köylülerimize bu hizmetler az bile gelmek
tedir. 

Bu düşünce ve kanaat ışığı altında Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi 
Sayın arkadaşlarım, oylarını kullanmamış arka

daşımız varsa oyunu kullanmasını rica edeceğim. 
Şahsı adına Niyazi Onal, buyurun efendim. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Önce, şu noktayı iyice belirlemek lâzım geldiği 
kanısındayım: 

Yasal olarak köye götürülen hizmetlerden, sade
ce elektrik için katılma payı bahis konusudur. Elekt
rik dışında, yasal bir katılma payı zorunluluğu yok
tur. 

Köy içme suları hakkındaki Kanunda her ne ka
dar menba ve bağışlardan bahsedilmekte ise de; çok 
açık olarak görülmektedir ki, orada bir yasal zorun
luluk değil, tercih için bağış bahis konusudur. 

Şu anda yapılmakta olan, sadece Türkiye Elekt
rik Kurumu Kanununun, 1312 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesini değiştirmekten ibaret olan bir iştir, 
yasal olarak. Ancak, İçişleri Komisyonumuz bu ka
nun teklifini başka bir açıdan değerlendirmeyi ve 
gerçek ölçüleri içinde köylüyü her türlü angaryadan 
kurtarmayı doğru bulmuş, amaçlamış ve metni ona 
göre tanzim etmiştir. Çünkü, teklifte apaçık görülen 
bir gerçek var, bağış caizdir; bağış yapılabilir, ba
ğış kabul edilebilir. Bu o demektir ki, şimdiye kadar-
ki uygulama aynen devam edecektir. Yalnız, «katıl
ma payı» diye değil de, «bağsş» diye para alınacaktır. 
Buna, «bağışta bulunanlara rüçhaniyet verilmez» di
ye hüküm de getirseniz, «bunlar öncelik kazanmaz» 
da deseniz bir anlam taşımaz değerli arkadaşlarım. 
Çünkü - özellikle elektrik için konuşuyorum - Tür
kiye'nin 40 küsur bin köyünün, 60 bin yerleşme ye
rinin her birisine hangi tarihte nasıl elektrik gideceği 
bütünüyle planlanmış değildir ve bir süreye konmuş 
değildir ki, siyasal tercihler veya .bağışlar bu sıraları 
değiştirmesin. Öyle ise; bağsş, bu kanunun metninde 
bulunduğu sürece, daha doğrusu bu kanun teklifinin 
metninden bağış kesinlikle çıkarılmadığı sürece, es
ki uygulamanın yine devamı tehlikesi vardır. Bu söz
lerimi teyit eden bir iki örneği kısaca ve hemen arz 
etmek istiyorum J 

Geçen yıl Saym Köy îşîeri Bakanı, daha 1312 sa
yılı Kanun değiştirilmeden, hatta İçişleri Komisyo-
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mıncla da kabul edilmeden bir beyanda bulunmuş, rad- I 
yo ve televizyonda bu beyanı neşir edilmiş ve şöy
le demişti: «Köylere götürülen hizmetlerde köylünün 
katılma payını kaldırdık. Sadece elektrik için kanun 
değişikliği gerekiyor, bunu da sevk ettik ve gönüllü 
olarak yapılacak yardımları...» Esas mesele burada... 
«Memnuniyetle kabule devam edeceğiz.» Gönüllü 
olarak yapılacak yardım memnuniyetle kabul edilme
ye devam edildimi, bizim Eskişehirimizde bir uygu
lama var bu yıl, o başımıza gelmeye devam edecek
tir. Her dersane başına 10 bin lira köyden yardım, 
her öğretmen lojmanı başına 10 bin lira köy yardımı, 
taşı, kumu köylü çekmek şartıyle köylere okul yapımı I 
planlanmıştır. Eskişehir'de. Bunu, Saym Angın da çok I 
yakından ve iyi biliyor. Valiler ve kaymakalmlar da- I 
ha çok hizmet eder görünmek için, daha başarılı gö
rünmek için, köylünün fukaralığını bir yana bıraka- I 
cak; onun fakirliği içinden kendi şöhretine, kendi ik- I 
baline, kendi istikbaline bir katkı çekip almaya çalı
şacaktın I 

Bu kanun teklifinde, üzerinde asıl durulması gc- I 
reken nokta, bu «bağış» kavramını kanun teklifinin I 
dışına kesinlikle çıkarmaktır. İkincisi de, imece ola- I 
rak dahi köylünün katılmasını önlemektir. Eğer kö- I 
yün yolunu, köyün su yolunu köylü açacaksa, köylü I 
küreği ile kazması ile uğraşacaksa, o takdirde köylü- I 
nün katılma payı yine vardır ve katılma payı kaldırıl- I 
mış olmamaktadır. I 

Komisyon metni bu noktayı dikkate alarak düzen- I 
lenmiş kimsenin bedenen çalıştırılamayacağım açıklık- I 
la ortaya koymuştur. - Aslında Sayın Hatiboğlu arka
daşımın görüşlerine tamamen katılmakla beraber, bir I 
noktaya daha işaret etmek istiyorum. Kanun teklifi- I 
nin metni ile metninin başlığı ile İçişleri Komisyonu- I 
nun metninin başlığı arasında da önemli bir fark var- I 
dır ve bu fark «bağış» adı altında dahi katılma payı I 
alınmamasını öngören yolda bir farktır. I 

Maddeler görüşülürken, bu * konularda verdiğim I 
değişiklik önergeleriyle sırası geldiğinde yeniden açık- I 
lamalarda bulunmak üzere, sayın Meclise, sayın Ge- I 
nel Kurula saygılarımı sunanın. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, Komisyon adına I 
söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
N İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletve- I 
kili arkadaşlarım; J 
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30 milyonu aşan ve Yüce Türk Milletinin büyük ke
simini oluşturan köylümüzün, uzun süreden beri bü
yük bir özlemle beklediği çok değerli bir kanunun çı
karılmasının çabalan içindeyiz. Hem İçişleri Komis
yonu Başkanı, hem de 30 yıl bir idareci olarak yüce 
milletimizin hizmetinde bulunan bir arkadaşınız ola
rak, köye götürülen bu hizmetlerden Türk köylüsü
nün uzun yıllardan beri ne derece İstırap çektiğini 
ve Anayasa, açık açık, Türk Milletinin fertleri ara
sında tam bir eşitlik bulunduğunu iddia etmesine 
karşın; şehirde yükselen kamu yapılarının ücretsiz, 
katılmışız yapılması görülürken; bütün bu hizmetle
rin köylünün sırtından, terinden, zahmetinden yüksel
tildiğini esefle; ueıyle müşahede etmiş bir arkada
şınızım. Şunu da tebarüz ettireyim ki, biraz evvel ko
nuşan sayın arkadaşımız da bir idarecidir, onun da 
müşahede ettiği gibi, birçok idareci arkadaşlarımız 
gerçekten bu katılma keyfiyetini, kendi kişisel başa
rılan için, köylüye zulme vardıran bir değerde, bir 
ölçüde uygulamışlardır. 

Yıllar yılı Türk idarecisi belki isteyerek, belki is
temeyerek bu katılımı, bu katılma paylarını köylüden 
İstemiş ve onlara büyük zahmetler ve külfetler yük
lemenin ıstırabını hakikaten duymuştur. 

Yalnız elimizi vicdanımıza koyarak ve tarihte geç
miş Hükümetleri suçlamayarak bîr noktayı tespit et
mek lâzım. Bu Türk Milletinin varlığının, Devlet 
bütçesinin, çok uzun seneler önce her şeye yetecek, 
her şeye elini uzatacak, her şeye olanak verecek du
rumda olmamasından doğan bir zaruretle oluyor
du. Türk Devletinin bütçesi 100 - 150 milyonla baş
ladı, bugün çok şükür 250 milyara ulaştı. Geçirdiği 
gelişim döneminde köye götürülen kamu hizmetlerin
de şöyle bir gelişme olmuştur. 

Bir zaman bütün hizmetler köylüye yüklenmiştir. 
Hem bedenen, hem nakden, hem malzeme olarak bü
tün hizmetler köylüye yaptınlmıştır. Bir zaman son
ra, Devlet bütçesi biraz gelişmiş, olanak bulmuş, ya
vaş yavaş köylerde yapılacak hizmetlere para gön
dermeye, bazı tahsisler yapmaya başlamıştır. Ama yi
ne de bunlann köye götürülmesi, bazı yapı malzeme
lerinin sağlanması ve bedenî hizmetler köylüye yük
letilmiş, köylü yine bu ağır sıkıntı altında bunalmış
tır arkadaşlar. 

Bu gelişme içerisinde nihayet bugünlere gelmiş; 
Türk köylüsünü uzun yıllar ıstıraba boğan bu zah
metten, bu külfetten kurtarmanın zamanı gelmiş ve 
)ugün bütün parti sözcülerimizin büyük bir inşirah 
/eren kahlımlanyle Türk köylüsüne muhtaç olduğu 
bu kanunu hediye etmek üzereyiz. 
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Arkadaşlarım^ Komisyon olarak bu kanun teklifi 
üzerinde çok etraflı durduk. Hakikaten köylümüzün 
yakınlığı kona'an yakından müşahede etmiş komis
yon üyeleriniz derin bilgileriyle tecrübeleriyle ışık 
tuttular Kanon teklifini eksik bulduk. Ben bu nok
tada bir Komisyon Balkanı olarak poütikaya girme
yi düşünmüyorum. Yalnız lütfetsinler, Adalet Par
tili arkadaşlarımız kanunu tamamen kendilerine ma-
lefoneye kalkarlarsa Komisyon Başkam olarak söyle
yeceğimi bazı sözler, biraz evvel Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımın söylediklerini teyit ola
caktır. Ne hazin bir tablodur; İçişleri Komisyonun
da bu çok önemli kanun teklifinin konuşulmasında 
hepinizin büdiği yöntem içerisinde bütün arkadaşla
rıma gündemi müteaddit defalar tebliğ etmiş oldu
ğum halde, hiçbir Adalet Partili arkadaşımın bulun
mayışını gerçekten üzülerek tescil etmek isterim. 

Arkadaşlarım, şöyle olmuş veya böyle olmuş; 
bulunmuşuz, bulunmamışız; bugün bu kanun Yüce 
Meclisimizin Türk köylüsüne bir hediyesi olacaktır. 
Mutlu kılacaksınız... 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Görevi olacaktır. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (Devamla) — Görevi olacaktır. Kıymetli 
oylarınızla, oybirliğiyle bu kanunu komisyonumuzdan 
geldiği biçimde kabul edeceğinize inanıyorum. Tek
liften daha öteye geçtik. Teklif, - dikkat buyurursa
nız su, elektrik, yol ile sınırlamaktadır. Komisyo
numuz köye götürülen bütün hizmetleri almıştır. Bi
liyorsunuz karakol yapılır, köylüye yaptırılır; telefon 
yaptırılır, köylüye yaptırılır; okul yaptırılır, köylüye 
yaptırılır. Öğretmen evi ve daha birçok hizmetler var
dır. Yalnız, teklifteki ile mukayyet ve sınırlı kalma
dık, daha genişlettik. 

Bir diğer konu: Demin Niyazi Onal arkadaşımın 
belirttiği gibi, kapalı bir üslupla vatandaştan, köy
lüden bağış namı altında yine katkılar sağlanmasını 
önlemek için kanunun adını ve metnini değiştirdik. 
«Katılma payı kaldırılması değil, hiçbir adla katıl
ma payı alınmaması» deyiminden her türlü bağışı 
da kastediyoruz. Bunu bilhassa açıklamak isterim. 

İkincisi; bedenî çalışma. Arkadaşlarım, komisyo
numuzda bakanlıklardan gelen yetkili temsilcilerin 
vcüdlği bilgilere göre, köylünün katılma payı olarak 
bedenen çalışması pek öyle büyük önemsenecek bîr 
miktarda değildir. Esasen, tatbikatımızda da görüyo
ruz, köylünün kazdığı bu çukurlar, direklerin çukur
ları, kanallar çoğu zaman tam teknik olmuyor ve yi
ne düzeltilmesi için ikinci bir çalışmaya ihtiyaç göste
riyor. Büyük bir hizmeti yapan Devlet bu küçük 
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hizmetleri de en modern, en teknik bir biçimde yap
tıracaktır. Köye en iyi hizmeti, en teknik bîr şekil
de götürecektir. 

Bu bakımdan, biz kanun teklifini her türlü bede
nî çalışmayı da önleyecek biçimde getirdik, en iyi 
bir şekilde oluşturduğumuzu sanıyoruz, kabulünüze 
mazhar olursa, Komisyonunuz büyük bir şeref duya
caktır. 

Cümlenizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, müsaade buyurursanız, Komisyon Başkamndan 
bazı sorularım olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Ko
misyon Başkam kanun teklifinin şümulünün değişti
rilerek, İçişleri Komisyonunca kabul edildiğini ifade 
buyurdular. Teklif, yol, su, elektrik; daha ziyade 

. TEK Kanununun 4 ncü maddesinin ilgili hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında. PTT hizmetlerinde, PTT 
Kanununda eğer bir hüküm varsa; bu kanun teklifi
nin Komisyonunuzca başlığının değiştirilmiş olması, 
tatbikatta bir şeye tesir eder mî, etmez mi? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Arzıcevap edeyim efen
dim, 

Efendini, yalnız kanun teklifinin başlığı değişti
rilmedi. 1 nci mad.îcye de başlığa paralel olarak ay
nı ifade kondu; «Köye, Devlet ve Devlete bağlı ku
rumlarca (farzedelim PTT yahut bir aşım durağı ve
teriner) götürülen hizmetler deyimiyle hepsini kap
sadığı kanısındayım. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bir orman 
yangını olursa, bedenî yardım köylüden kaldırılı
yor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Tabiatiyle efendim, öyle 
anlıyoruz. Her türlü bedenî yardım... 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Orman Ka
nunu da bunu değiştiriyor. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Efendim, «bedenî yardım» 
kaldırılmaktadır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Başka sual sormak isteyen sayın 

üye?... 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Var 

efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — 

Sayın Başkan, bu bir kanun, bunun cezaî müeyyide
si zikredilmemiştir; «Köylü çalıştırılmayacaktır» den
memiştir. Çalıştırılırca cezası nedir? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (Devamla) — Umumî ceza hükümleri 
içerisinde görevi ihmal veya suiistimal çerçevesine 
varır, yahut angarya takbih etmek olur. O Kanaatte
yiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

benim bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, 

Sayın Kılıçoğlu'nun bir sorusu üzerine değerli Komis
yon Başkanının verdiği cevap, beni sual sormaya sevk 
etti. 

Bir orman yangını olursa, köylünün bu orman 
yangınını, yanan ormanını yanan servetini söndür
mek için yangın söndürmeye katılması, bir angarya 
olarak sayın Komisyon Başkanı tarafından nitelen
dirildi; «Katılamaz» dedi. Şimdi, eğer bu böyle ola
caksa.. 

BAŞKAN — Yanlış anlamıyorsam Başkan «Ka
tılamaz» demedi, «Katılır» dedi. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Hayır, «Katılır» 
demedi. Yanlış anlamadıysam eğer, «Bu da angarya
dır» dedi. Şimdi ülkemizde orman yangınlarının sık 
sık olduğunu ve bazı ormanların da kasten yakıldığı
nı biliriz ve bu hallerde ise, yani orman yangınların
da* ise, köylü ormanı söndürmek için harekete geçer. 
Eğer bu kanunla bu kalkacaksa, o zaman yangınlar 
çıkartılır, angaryadır diye kimse katılmaz ve orman 
yanar. Bu bakımdan bunun -eğer içine alıyorsa mut
laka dışına çıkarılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Sayın Başkan fikir be
yanında bulundular. Bu maddede, maddelere geçildi
ği zaman düzeltilecek noktalar varsa düzeltilebilir. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Tashih etmesi 
yönünden ve zabıtlara geçmesi için söyledim efen
dim. 

BAŞKAN — Evet anladım. Fikirlerini beyan et
tiler; siz açıklama yaparak fikirlerine ışık tuttunuz. 
Anlıyorum, teşekkür ederim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Tashih etmesini 
rica edeceğim. Sayın Başkan zannediyorumki bu 
maksatla da söylemedi. Bu husus zabıtlara geçerse 
memnun oluruz. 

I BAŞKAN — Ben de öyle zannediyorum, evet 
efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 
Oylarını kullanmamış olan arkadaşlarım var mı 

efendim?.. Oyunu kullanmayan arkadaşlarım lütfen 
kullansın, oy verme işlemini sona erdireceğim. 

I Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(C. Senatosu İstanbul Üyesi) — Saym Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

I Köy katılım paylarının kaldırılması konusunu 
müzakere 'ediyoruz. Memnuniyetle müşahede ettim 
ki, bütün parti grupları adına konuşan kıymetli ar-

I kadaşlarım köy katılma paylarının kaldırılması hu-
I susunda hemfikirdirler. 

Köylümüze hizmetler ifa ederken, köylümüzü 
I mecburiyetlere sokmama fikri, Yüce Meclisin alkış

lanacak büyük bir tutumudur; bunu böylece tespit 
ve tescilde fayda görüyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, Hükümetiniz kurulduğu 
zaman Yüce Meclisin tasvibine sunulan Hükümet 
Programında köy katılma paylarının kaldırılması, 
köylüden bu namla herhangi bir para alınmaması hu
susu derpiş edilmişti ve bu husus Yüce Meclisin tas
vibinden geçmiş bulunuyor. 

I O halde bu kanunun müzakeresi sırasında Hükü-
I met programında yer almış olan hususlar da dikkate 

alınarak, «Kanunun gecikmiş olması, takip edilmc-
I miş olması» gibi sözlerin hakikatle bir alâkası nıev-
I cut değildir. 

Hükümet olarak bidayetten beri katılma payları
nın alınmamasını düşünmüşüzdür. Bugün bu fırsat 

I zuhur etmiş, sıra bu kanunun görüşülmesine gelmiş-
I tir. Şimdi bu kanunun görüşülmesini Hükümet ola

rak tamamen destekliyor ve bir an evvel çıkarılma
sını arzu ediyoruz. 

Hükümet kurulduğu zaman kanunlarda açık ola
rak ifadesini bulan katılma payı hükmü, elektrik 
katılma paylarında görülür. 

1312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde % 25'e 
kadar bir mecburiyet tahmil edilmiştir. 7478 sayılı 
Kanunda mevcut olan husus priyorite tespiti bakı
mındandır. Köylü bu parayı vermeye mecbur değil
dir; öncelik alma bakımından bir esastır. 

I Hükümet Programımız Yüce Meclisin tasvibine 
mazhar olduktan sonra, Hükümetiniz bunun tatbi
katına da hemen geçmiştir. O tarihten beri, yol ve 

I su için katılma payı alınmamasını teşkilâtımıza ta-
] mim etmiş olduk. Ancak, 1312 sayılı Kanunda açık 
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hükmünü bulan elektrik için aynı şeyi, tabiî kanun 
görüşülmeden isteyemedik, istemedik. Fakat buna 
rağmen, köylümüz Hükümetine olan itimadıyla bu
nun kaldırılmasının gün meselesi olduğunu bilerek, 
elektrik katılma paylarım da büyük ölçüde vermemiş
tir. Hükümet olarak bunun da takibine hız verilme
miştir. Nitekim 1974 senesinde elektrik katılma payı 
olarak, 92 milyon lira civarında bir para tahsil edil
miş olmasına rağmen, 1976 yılında kendiliğinden, hiç 
bir teşvik vesaire yapılmadan köylümüzün bu husus
ta yatırmış olduğu para miktarı 23 milyon lira ci
varındadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
Oylarını kullanmamış olan sayın üyelerin, oyla

rını kullanmalarını rica ediyorum. 
Buyurun sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Görülüyor ki arkadaşlar; Hüküme
timiz, katılma paylarının kaldırılmasında, Hüküme
tin kurulduğu günden beri samimiyet içerisindedir; 
Programına almıştır. Bunun bir an evvel kanunıyet 
kesbetmesi hususunda da çalışmaların sürdürülmesi
ni arzu etmiştir. Bu arzusunu ve samimiyetini, idarî 
yönden alınmakla olan yol katılım paylarını kaldır
mak suretiyle de göstermiştir. Onun için, Yüce Mec
lisin bütün gruplarınca arzu edilen bu kanunun şu 
veya bu şekilde gruplara mal edilmesini, şu veya bu 
şekilde tenkitlere tabi tutulmasını samimiyetle bağdaş
tıramıyorum. Esasen tatbikatına girilmiş olan bir me
selenin bugün yüce huzurunuzda kanuniyet kesbe-
dilmesi, bizim de Hükümet olarak büyük arzumuz
dur. 

Aziz arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi kıy
metli sözcüsü arkadaşımın, belki gençliği dolayısıy-
le, geçmişte köylüden alman paraların, köylüden alı
nan imecelerin ve köylüyü mecbur tutan çalışmaların 
nelerden ibaret olduğunu bilememesini tabiî karşıla
rım. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — O zamanlar 
sen ondan daha çok Halk Partiliydin. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Ancak.. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bunu yapan
lardan biri de sendin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum.. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sen köylüyü tanımaz

ken Cumhuriyet Halk Partisi köyün içindeydi. 
BAŞKAN — Rica ediyorum hatibin sözünü kes

meyin, istirham ediyorum. 

I KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi za
manında gözlerine tel takarak yollarda taş kıran in
sanların ısıtrabını bu Mecliste bir defa daha söyle
mek bizim görevimizdir. (C. H. P. sıralarından 
«Yuh» sesleri, yer yer ayağa kalkmalar, kürsü önüne 

I yürümeler) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, istirham ediyorum.. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlarım.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — Kıymetli arkadaşlarım.. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Poyraz, 

Kim Dergisi idarehanesine gelip de söylediklerini 
I unutma. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, arkadaşlarım.. 
I Sayın Birgit, Sayın Birgit, kürsüye hitap etmeyin, 

istirham ediyorum. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, yalan 

söylüyor. Kendisi vali iken Halk Partililiğini ilân 
eden adamdı. O bir sahtekârdır. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, rica ediyorum; 
sükûneti muhafaza edelim. İstirham ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

I Sayın Birgit. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — Şahıslara hakaret ederek, şahıslara if-
I tira ederek bir neticeye varmanın imkânı yoktur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sen bir sahtekâr
sın. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan.. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
I (Devamla) — Hiç bir yerde hiç bir zaman Halk Par-
I tili olduğumu ifade etmedim ve bundan müftehirim. 
I (C. H. P. sıralarından gürültüler ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
I Arkadaşlarım, istirham ediyorum yerlerinize otu-
I run. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Bunlar tümüyle yalandır. Tümüyle ya-

I landır. 
I BAŞKAN — Sayın İdareci Üyeler, vazifenize.. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlarım.. 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Trabzon Va

lisi İken İlyas Seçkin'e söylediklerini tekrarla. 
I (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim. Konuşmanızın Başka-
I na hitap etmek şeklinde olması lâzımken.. 
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Arkadaşlarım, konuşmaları inkıtaa uğratırsanız 
gerekli Tttzük muamelesini yaparım. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Demirel için ba
na söylediklerini söyleyeyim mi? 

BAŞKAN — Sayın Topuz, Sayın Topuz yakışmı
yor. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) —Kıymetli arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Yakışmıyor, hiç birinize yakışmı
yor; istirham ediyorum. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Bakanada 
yakışmıyor. Bir bakan haysiyetsiz oldu mu olmaz. 
Her şeyi yapacaksın, başkasına mal edeceksin. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum.. Nezaket daire
sinde şu kanunun çıkarılmasında yardımcı olun Baş
kanlığınıza. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Bakandan 
rica edin. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Bir bakan da na
sıl konuşacağım öğrensin. 

BAŞKAN — Hayatî ehemmiyeti haiz olan bir 
kanun; çıkmasında da mutlak zaruret var; rica edi
yorum Başkanlığa yardımcı olunuz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Edep dışı.. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Kendi yaptıkları
nı niye başkasına mal ediyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan, rica 
ediyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Yüksek Meclisin, Yüksek manevi şah
siyetine yakışmayan.. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Yaparken utan
madın mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — ..Bendenize izafe edildiğini duyduğum.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlık gerekli ce

vabı veriyor, rica ediyorum. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — .. Çirkin sözleri aynı şiddetle, aynı üs
lupla iade ederim. (C. H. P. sıralarından «Yuh» ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan.. Arkadaşlarım Sayın 
Bakan, Başkanlığa yardımcı olunuz; şu hayatî ehem
miyete haiz olan kanunu rahatlıkla çıkarma imkânını 
bize bahşediniz. Sizler de sayın arkadaşlarım, Başkan
lığa yardımcı olunuz. Hepinizin aynı ehemmiyette 

üzerinde durmuş olduğunuz bu kanunu hiç bir sürtüş
meye mahal vermeden çıkarma imkânını bulalım. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bundan Türk köylüsü faydalana
caktır. Bundan hepiniz faydalanacaksınız, bundan 
millet faydalanacaktır; istirham ediyorum, Başkan
lığa yardımcı olunuz. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Şu güzel havayı 
bozmaya ne hakkı var? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. İs
tirham ediyorum. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Edepli konuşsun. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Size yakışmıyor. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, Başkanlığa.. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — Sayın Başkan, bu nevi sözlerin Yüce 
Meclise yakışmayacağını bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Saltık rica ediyorum, 
Anladık. Rica ediyorum. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Yüce Meclise si

zinki yakışıyor mu? 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — Yüce Meclise yakışmayacağım bilirim. 
Ama.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sözlerinize.. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Hakikatle hiç bir ilgisi olmayan 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) hiç bir şekilde olma
yan, sözleri burada sarfetmiş olmanızdan üzüntü duy
duğumu, üzüntü duyduğumu bildiririm. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım; eğer gürültüyü kes
mezseniz, İçtüzük gereğince muamele yapmak zorun
da kalırım ve şu çıkması muhtemel ve hakikaten lâ
zım olan kanun yarıda kalır, istirham ediyorum, be
ni bu sekile zorlamayın. Şu kanunu hep birlikte, el
birliğiyle çıkaralım. 

Buyurun. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Yalnız Sayın 

Başkan, biz de, Meclis kürsüsünden bu demagojileri 
söyletmeyeceğiz, buna kararlıyız. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Meclis kürsüsüne.. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — 
Meclis kürsüsüne de yakışmıyorsunuz. 

BAŞKAN —. Rica ederim. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Hesap soracağız. 
BAŞKAN — Rica ederim. 
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KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Meclis kürsüsünde fikirlerini savunan 
arkadaşlarınıza saygı duyduğunuz müddetçe, saygılı 
bir ifade kullanmaya zorunlu hissederiz kendimizi. 

Ancak... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir ricam olacak za-

tıâlilerinizden. Konuşmanızı sadet içerisinde yaparsa
nız, Başkanlığa yardımcı olmuş olursunuz; şu çıkma
sını arzu etmiş olduğunuz kanunun da çıkmasını te
min etmiş bulunuruz. İstirham ediyorum, sürtüşme
lere mahal verilmeden devamına yardımcı olmanızı 
rica edeceğim. Hem sayın üyelerden, hem sayın Ba
kandan rica edeceğim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, bendenize huzurunuzda 
tevcih edilen sözleri istiyorsunuz. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Sen ne söy
lüyorsun be.. Sen söylediklerini duy. 

BAŞKAN — Olmuyor arkadaşım. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — Bu denli laflarla biz fikirlerimizi söy
lemekten geri kalmayız. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Böyle el ayakla meseleyi halledemezsiniz. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) — Sen söyledik
lerini duy. 

BAŞKAN — Saym Altınay.. Arkadaşlarım, hati
be söz atmaktan bir fayda gelmediği gibi.. 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Söylediklerini du
yun. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Şirretlik 
yapıyor. 

BAŞKAN — Ama karşılıklı yapıyorsunuz. Ben 
de sizin söylediğinizi duydum. Eğer bu söylediğinizi 
mevki-i meriyete koyarsam Tüzük gereğince muame
le yapmam lâzım gelir, gönlüm razı olmuyor. Taraf
lar karşılıklı olarak birbirlerine nezaket dairesinde 
eğer hitap ederlerse, hakikaten Başkanlığa çok yar
dım etmiş olacaksınız. İstirhamım hassaten budur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan; siz, sinirli bir üslupla konuşan Sayın Bakanı 
ikaz edin. Kaynağı o tabiî. 

BAŞKAN — Dikkat buyuruyorsanız, ben her iki 
tarafa da sükûnet tavsiye ediyorum ve şu kanunun 
çıkmasını sizin gibi ben de arzu ettiğim için, bana 
yardımcı olmanızı sizlerden rica ediyorum. 

İstirham edeyim, sayın Bakan da mevzuya dön
mek suretiyle konuşsun. Sizler de sükûnetle dinleye
rek Başkanınıza yardımcı olursanız çok memnun ka
lacağım. 

Teşekkür ederim. 
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NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sükûneti ihlâl 
eden o, bize niye söylüyorsun Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Saltık, rica ediyorum oturu
nuz yerinize. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Sözlerimi şöyle özetlemek isterim: Köy katılma 
paylarının kaldırılması hususu Hükümet Programın
da vardır, bunun tatbikatına yasa zorunluğu olma
yan hususlarda geçilmiştir. Yolda, köy katılma payı 
alınmamaktadır, suda da alınmamaktadır, elektrikten 
de alınmaması için Hükümet olarak çalışmaktayız. 
Hükümetimizin programında mevcut bir kanunun 
bugün müzakeresine fırsat bulunmuş olmasından 
memnuniyet duyuyoruz. 

Köylümüzün tüm hizmetlerinde katılma payı 
alınmaması bizim de arzumuzdur. Ancak bazı mese
leler vardır ki, böyle bir genelleme diğer yasaları 
karıştırabilir. Meselâ; köye mektup gönderiyorsunuz, 
gönderilmesi bir hizmettir. Telefon konuşmaları gi
bi çeşitli meseleler meydana gelebilir. Maddelerin 
müzakeresi esnasında bunları da ayrıca arz ve izah 
etmeye fırsat bulacağımı ümit ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 

Fakat şunu kesinlikle ifade ediyorum ki, hayatı
mın hiç bir devrinde - kusur değildir herhangi bir 
partili olmak veya olmamak - Halk Partili olmadım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; C. H. P. 
sıralarından gürültüler ve «Yuh» sesleri) 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Seni kim Halk Par
tili olarak kabul eder? Sen Halk Partili olamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, lütfen yerinize oturu
nuz... 

Sayın Saltık, Sayın Saltık lütfen müdahale etme
yiniz. 

NİHAT SALTIK, (Tunceli) — Dışarı çık da ora
da görelim seni. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, lütfen müdahale et
meyiniz, 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Seni kim Halk 
Partili olarak kabul ediyor. (Gürültüler) Sen kim, 
Halk Partililik kim.. (Başkanın tokmağa vurması) 

İSA AYHAN (Aydın) — Manyak Bakan, Demi
rci'm köpeği Bakan.. (Şiddetli gürültüler ve C. H. P. 
sıralarından, «Ayağa kalkmalar») 

REMZİ ÖZEN (İzmir) Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Arkadaşlarınız sustuktan sonra an

cak sizi dinleme imkânını bulacağım. (Gürültüler) 
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MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Yalancısın 
sen, terbiyesiz Bakan.. (Gürültüler) 

YÜKSEL ÇAKMUR (izmir) — Gözlüklü Bay-
kuş. Senin ne mal olduğunu tüm istanbullular bili
yor. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(C. Senatosu istanbul Üyesi) — Terbiyesiz, terbiyeni 
takın.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılık konuşmayı 
terk etmenizi rica edeceğim. (Gürültüler) 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun.. (Gürültüler) 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, biraz 

önce konuşan sayın Bakan, konuşması sırasında, 
«Gençliği nedeni ile köylüden hangi tür katılım pay
larının alındığını bilmeyebilir Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü» demek suretiyle şahsıma sataşmıştır. İç
tüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba

kan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna, eski devirleri 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin o zamanki tek parti 
dönemine işaret ederek, «Zulmün kaynağı olduğunu 
ve büyük zulümler yaptığını» ifade ile sinirli bir tarz
da konuşmalar yaptılar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunu rencide eden 
ve Cumhuriyet Halk Partisi grupu ile onun fikriyatı 
ile görüşü ile asla bağdaşmayan.. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Aşağılık 
adam, Demirel'in yakısı.. 

BAŞKAN — Sayın Güneş.. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(C. Senatosu İstanbul Üyesi) Sayın Başkan, ben 
burada oturuyorum, lâf atılmaya devam ediliyor.. 

İSA AYHAN (Aydın) — Oturma, terk et.. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, kimse kimseyi bura
dan terk etmeye davet edemez ve burada nezahat 
dairesinde konuşulması-da İçtüzüğümüzün gereğidir; 
aksi halde, zaten İçtüzüğümüzün gerekenin yapılma
sını da maddeler halinde sıralamıştır. Burada asıl 
yapılması lâzım gelen İçtüzüğe uygun hareket etmek
tir. Birbirimize burada küfretmek için oturmuyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Grupumu-
za bu açıdan sataşma.. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, ne demek istediğinizi 
anladım. Grupumuza bir sataşma vardır, diyorsunuz. 

Yalnız şu şu şu kelimlerie, şu cümlelerle sataşma var
dır, diyemiyorsunuz haklı olarak.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Dedim efen
dim, dinlemediniz. 

BAŞKAN — Dinledim, dinledim de, yani.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Göğsünde 

taş taşıtarak zulüm yapan Cumhuriyet Halk Partisi.. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade ederseniz eğer; zab
tı getirteceğim, tetkik edeceğim ve ondan sonra ka
rara varacağım. 

Size gelince; Burada, Sayın Bakan yaş küçüklü
ğünü, maziyi bilemeyecek kadar genç olmak anlamı
na kullandı. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ORAL MAVİOĞLU (içel) — Yani çoluk çocuk 
anlamında. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arz edeyim. 

«Mazideki hadiseleri yaşamamış olmasından do
layı, o günlerde bulurımamaış olmasından dolayı bile
mez» anlamına kullandığı kanaatindeyim. Burada si
zi bilgisizlikle itham etmiş olduğu kanaatinde deği
lim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Bakan, söyle

dikleriyle açık bir şekilde ifade ettiği gibi, «Yaşı 
nedeniyle geçmişi bilemez, bilemeyecek kadar genç
tir, olayları takip edememiştir» şeklinde beni küçük 
düşürücü beyanda bulunmuştur. Ben ısrar ediyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özen.. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — İsrar ediyorum ve iç

tüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet biliyorum. Sayın özen, şahsî 
kanaatimi bildirdim. Burada sayın Bakan sizi, ya
şınız nedeniyle küçük düşürmek, yani yaşınızın kü
çüklüğünü - affedersiniz - genç oluşunuzu size bir 
hakaret olsun kasdiyle kullanmadı. Benim anlayışım 
bu. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bilmek için yaşlı 
mı olmak lâzım Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Şimdi ısrar ederseniz, cihetteki sa
taşmanın bulunup bulunmadığım oya sunarım. Israr 
ediyor musunuz? 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — İsrar ediyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özen; Sayın Bakan tarafın
dan kendisine sataşma olduğu iddiasında ve kanaatin
dedir. Sataşmanın mevcudiyetinin var olduğunu kabul 
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edenler lütfen işaret buyursunlar,. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Özen, sataşma olduğu iddianız kabul edil
memiştir. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan.. (A. P. 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar ve 
«Otur, otur» sesleri.) 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, ben Ba
kan gibi devlet idaresine tepeden inmek suretiyle 
gelmiş değilim, kariyer olarak köye hizmete hayatı
nı bağlamış ve bunları kendisine şeref bilmiş bir in
sanım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Başkanlığa saygılı 
olduğunuzdan şüphem yok, eğer verilmedi diye siz 
konuşmak istiyorsanız, olmuyor, rica ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Efendim, 

Sayın Bakan buyurdular ki: «Zaten yol ve su için ve
rilen katkı payları kalkmıştır.» 

Halbuki ben biliyorum, kendi seçim çevremde, 
1974'de o zamanın Bakanı ve Başbakanı tarafından.. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Var mı böyle model 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bakandan sual sorma hakkı var, 
İçtüzük gereğince. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bunlardan 
müsaade mi alacağım?. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun sualinizi sorun; 
sualiniz kesin, kısa, gerekçesiz olsun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Çok kesin 
sayın Başkan. 

Şimdi Sayın Bakan diyor ki: «Alınmıyor.» Be
nim bildiğim en az 10 köyümde alınmış 6 bin lira, 
3 bin lira, 20 bin lira, değer veriyorum, alınmış var; 
köylerinde halen yolu yapılmamış. Hatta birisinde 
ben gittim, bu paraların geri verilmesini rica ettim, 
dedilerki «Maliyenin bünyesine geçmiştir, bunu geri 
verme olanağı yoktur», bu bir. Bu paralar geri veri
lecek mi? 

İki, Cumhuriyet Halk Partisi devrinde «Taş kır-
ma»dan bahsettiler. Benim babam da o zaman Aşka
le'ye taş kırmaya gönderilmişti, Başbakan da sayın 
Celâl Bayar'dı, bunun düzeltilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Rica ederim, onun Sayın Bakan
la, sualle bir alâkası yok. 

Evet Saym Bakan 1 nci suale cevap verecek mi
siniz? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 
(C. Senatosu İstanbul Üyesi) — Sayın Başkan, han
gi köylerse bendenize versinler. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sen anlamazsın, köyü 
bilmezsin. 

BAŞKAN — Anlar efendim, anlar. 
Sayın Karsu sualiniz cevaplandırıldı, dinlediniz 

mi? 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Duymadık. 
BAŞKAN — Dinleseydiniz cevaplandırıldı. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hangisi? 

BAŞKAN — Birinci sualiniz; ikinci sual sual de
ğildi. Sualler sorulur, «Sualin» anlamı da herkesçe 
bilinen şeydir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Birinci so
ruma nasıl cevap verdi? 

BAŞKAN — Rica ediyorum; cevaplandırdı, din
leseydiniz. 

Buyurun Sayın Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu yasa tek
lifinin gayrî samimî olduğunu ifade ederek sorumu 
soracağım: 

Katılma paylarından yol, su, elektrik nispetleri 
için köylü ve Devlet tarafından 1976 yılında kaç mil
yon Türk Lirası ödeme yapılmıştır? Soru bir. 

Soru 2 : 1977 Bütçesinde bu yasanın meydana 
getireceği kaynak kaybının yerine ödenek konmuş 
mudur? Hangi madde ve fasıla ödenek koymuştur? 
Eğer bu ödenekler konmamış ise bu yasayı gayrî sa
mimî nitelikte olarak ilân ediyorum. 

BAŞKAN — Sual sordunuz, beyanınız kendinize 
aittir. 

Buyurun Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, köy isimleri sormuşlardı, ben de müsaadenizle 
cevap vereyim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, istirham ediyorum 
Sayın Karsu, Sayın Bakan sualin cevabını verecek. 
Siz, ikide bir Bakanın cevap vermesine fırsat vermek 
istemiyorsunuz. 

Buyurun Saym Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — Katılım payları her yıl belli olan bir 
oranda alınan paralar değildir. Katılma payı gönüllü 
bir istektir, gönüllü bir katılımdır. Onun için miktarı, 
her yıl bütçelerde muayyen ve aynı değildir. 
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1974 yılında 4 milyar lira olan Köy İşleri Bakan
lığı bütçesi 7,5 milyar liraya çıkarılarak, bütün bu 
meseleler kendi bünyesi içerisinde halledilmiştir. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İSTANBUL) T - Ben onu 
sormadım Sayın Başkan, öyle cevap olmaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, dilediği şekilde.. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Köylü kaç 

lira ödemiştir?» diye sordum. Öyle cevap olmaz, öy
le cevap kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın cevap vermesini ben 
buradan düzenleyemem. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Sayın Bakanın cevap verme şeklini ben bura
dan düzenleyemem,. mümkün değildir. Verilen cevap 
bu kabul edip etmemek size aittir. «Şu şekilde cevap 
vereceksiniz» dîye mecbur edemem ben kendisini, 
rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Birinci soru
ma da cevap versin. Böyle cevap olmaz, böyle ceva
bı evde versin, Mecliste değil. 

BAŞKAN — Cevabını takdir etmek benim yet
kimin haricindedir, verilen cevabı kabul edip etme
mek de size aittir; fakat «Cevabı şöyle vereceksin» 
demek yetkisine ne siz, ne de ben sahip değilim, ri
ca ediyorum, 

Cevabınızı verdiniz mi Sayın Bakan? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Böyle ce

vap olmaz. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Yeteneksiz insan 

cevap veremez. 
BAŞKAN — Sayın Bakan cevabınızı verdiniz mi? 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Cevap verilmiştir. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 2 nci soru

mun cevabı sayın Başkanım? 
BAŞKAN — 2 nci sual de varmış, cevap vere

cek misiniz? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 1977 Bütçe

sinde ödenek konmuş mudur, hangi fasıl ve maddeye 
ödenek konmuştur? Açıklansın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — Katılım payları İl Özel İdareleri Büt
çesinde emanete alınır, onun karşılığı yoktur, yani 
geçmişteki tatbikatı.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim so
rumu anlamıyor, açıklayayım. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Bakan suale cevap ve
riyor, cevabı beğenip beğenmemek size aittir, ama 
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dilediği cevabı dilediği şekilde vermek de Sayın Ba
kanın hakkıdır. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sualleri anlamı
yor Sayın Başkan. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Bilmiyor efendim, 
bilmiyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, bağırmakla hiç bir 
şey halledilemez. 

Sayın Bakan cevap verdiler. 
İSA AYHAN (Aydın) — Sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSA AYHAN (Aydın) — Sayın Başkan, şu anda 
Sayın Köy İşleri Bakanına yöneltilen sorular çok 
ciddî sorulardır; ancak isanların zekâ seviyeleri eşit 
değildir. Benim bir eğitimci olarak tespit ettiğim şu
dur ki; sinirli zekâda bir insan bir defada anlayamaz. 
Onun için bir defa daha fırsat vermenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Muhterem hatip, kendi yeteneğinizi 
burada söylemek durumunda değilsiniz ve buradaki 
sayın üyelerin hiçbirisi de şu anda sizin yoklamanı
za veya muayenenize tabi değildir. Bunu bilmeniz lâ
zım gelir. 

Başka sual sormak isteyen sayın arkadaşım? 
Sual sormak isteyenler çoğaldı, sıraya konulsun, 

cevaplarını verdireceğim. 
MUAMMER ALICI (Ankara) — Sayın Başkan, 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUAMMER ALICI (Ankara) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gürültüler kesilmemiştir, o bakım

dan sizi dinleme imkânım bulamayacağım. 

Arkadaşlarım, arkadaşınızın suali var, gürültülü
nüzden anlayamıyorum. İstirham ediyorum sükûneti 
muhafaza edin, arkadaşımız sualini sorsun. 

Buyurun Sayın Alıcı. 
MUAMMER ALICI (Ankara) — Sayın Başka

nım, Ankara İl Genel Meclisi tarafından hazırlanan 
Ankara iliyle ilgili programların tamamı tatbik edil
miş midir? 

Tatbik edildi ise, ne kadar kısmı tatbik edildi, 
edilmedi ise nedeni nedir? 

Bunun cevaplandırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan? 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ 

(Devamla) — Efendim, bu konuya hazırlıklı değiliz. 
Köy İşleri Bakanlığının meseleleri değil, bir ayrı ka
nundur. Kendilerine ayrıca cevap arz ederim. 
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BAŞKAN — Peki efendim, yazılı olarak cevap 
vereceksiniz öyle mi? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Evet. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmıştır. 
MUAMMER ALICI (Ankara) — Sorumun ceva

bı değil Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazılı cevap verecekmiş. Soru ce

vaplandırıldı; başka şekli yok bunun. 
MUAMMER ALICI (Ankara) — Sorumun ceva

bını alamadım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazıh olarak cevabım vereceğini 

söyledikten sonra benim yapacağım başka bir mua
mele kalmaz. 

Buyurun Sayın Delikaya. 
MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Köylerine 

hizmet götürebilmek için katılma payı yatırarak sı
rada öncelik kazanan köyler, bu yasa çıktığında sıra
larım muhafaza edecekler midir? 

2. — Paralar iade edilecek midir? 
3. — Bugüne kadar katikna hissesi olarak ne ka

dar para yatırılmıştır? 
Bunları öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan? 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Kanunun maddeleriyle ilgilidir, maddeler, 
Yüce Mecliste kabul edildiği zaman cevaplarını bula
caktır. 

BAŞKAN — Evet efendim, sualiniz bu şekilde ce
vaplandırıldı. 

Sual sormak isteyen var mı başka efendim? 
ALİ SANLI (Burdur) — Sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sanlı. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, köye gö-

tihalen hizmetlerden katılım payı alınmakta idi; bu 
yasa ile alınmayacaktır, bundan böyle. Hangi hizmet 
kategorilerinde yasal zorunluluk vardır, hangi hizmet
lerde yasal zorunluluk yoktur; katılma paylan açısın
dan? 

İkinci sualim : 1977 programında öngörülen, özel
likle köye götürülen elektrik hizmetlerinde ne oranda 
katılım payı yasal zorunluluktu; program açısından? 

Şsmdi bu yasa ile kaldırdığımıza göre veya kaldı
racağımıza göre, bütçeye yükleyeceği külfet düşünül
müş müdür; ne kadardır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevaplandıracak mısı
nız? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Efendim, tetkiki icap ettirir, kendilerine ya
zılı cevap vereceğim. 
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BAŞKAN — Sayın Sanlı, sualleriniz, tetkiki ica-
bettirdiği gerekçesiyle, yazıh olarak cevaplandırılaca
ğı Sayın Bakanca bildirildi. 

Başka sual sormak isteyen var mı? Yok. 

Son söz milletvekilinindir tarzındaki İçtüzük ge
rekçesine binaen sırada üçüncü olarak yazılı bulunan 
Sayın Hasan Tosyah'ya söz veriyorum, buyurun efen
dim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Birinci kim Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim, yanlışhk olma
sın. Söz isteme sırasında 1 nci, 2 nci, 3 ncü diye konul
muştu... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onu uygulaya
mazsınız Sayın Başkan. Müsaade ederseniz arz edeyim^ 
bir usul hatası olmasın. 

BAŞKAN — Şimdi siz demek istiyorsunuz ki, 
«son söz milletvekilinindir» olduğu zaman, yeniden 
söz isteyen kimselerin sıraya konulması lâzımdır. Ben 
bunu düşünmedim değil. Yalnız, bunu düşündükten 
sonra teamülün bu şekilde olduğunu, bugüne kadar... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Saym Başkan, ilk 
sözü ben istemiştim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Osman Aykul ve 
Niyazi Onai Beyler konuşmuşlardı. Bunlardan sonra 
üçüncü olarak Sayın Hasan Tosyalı gelmektedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben bunu 
demek istemiyorum efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum demek istediğinizi. Şu 
sıra bitmiştir, son söz milletvekilinindir kaidesinde 
ilk... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Takdir size 
aittir, ben arz edeyim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi, Sa
yın Bakanın kürsüye çıkıp konuşma yapıp yapmaya
cağı belli değil. Çıkar, çıkmaz... Çıktığı zaman ko
nuşma halikı doğar. 

BAŞKAN — Evet öyledir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çıktığı za
man konuşma hakkı doğduğa anda yerinden bir mil
letvekili işaret eder, son sözü istiyorum diye. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben ettim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Başkanlığa hitaben 

konuşuluyor, cevabını Başkanın vermesi lâzımgelir. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) —, Ya da yazı 

ı ile arz eder, önerge ile arz eder. 
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BAŞKAN — Sayın Uysal, anlıyorum bütün de- I 
diklerinizi. Bugüne kadar yapılmış olan tatbikat, be
nim de mantığıma uygun düştüğünden ve tatbikatı 
bozmakta da bir fayda görmediğimden eski tatbikatın 
aynen devamı için Sayın Tosyalı'ya söz verd'm, teşekkür 
ederim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, üçün
cü sıra benim değil miydi? 

BAŞKAN — Hayır. Şimdi, söz hakkı şöyle oldu: 
Onu da zihinlerde bir... 

EKREM KANGAL (Sivas) — Ben kaçıncı sırada- | 
yım? 

BAŞKAN — Anlıyorum; müsaade ederseniz arz 
edeyim. Zihinlerde bir istifham kalmasın diye arz 
edeceğim. 

Sayın Osman Aykul ile Sayın Niyazi Onal Mec
lise gelmeden evvel yazılı olarak Başkanlığa müra
caat etmiş ve sıra almışlardır. Burada, ben birleşi
mi açtığımdan sonran, bu husus hakkında daha he
nüz gruplara söz dahi vermeden Sayın Tosyah ye
rinden, «Şahsım adına söz istiyorum» dedi, hatta 
grupüardan daha evvel ve onu not ettim. Ondan 
sonra ben, gruplara, hükmî şahsiyetleri temsil eden
lere söz verdikten sonra, şahıslar adına söz vermeyi I 
prensip ittihaz ettiğim içindir ki, Sayın Hasan Tos-
yalı'yı buraya koymuş bulunuyorum. Yani, Meclise 
gelmeden evvel söz istememiş olsalardı, ilk söz Sa
yın Tosyah'nındı. 

EKREM KANKAL (Sivas) — Yani Sayın Baş
kan, ben 4 ncü sırada mıyım? 

BAŞKAN — Evet, 4 ncü sıradasınız; Sayın Ek
rem Kangal, listenin 4 ncü sırasındasınız. 

Sayın Tosyah, buyurun efendim. j 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kanım, Yüce Meclisim değeri milletvekilleri; 
Bugün müzakeresini yaptığımız kanunla Yüce j 

Meclisimizin temayülü tamamıyle anlaşılmıştır. Yü
ce Meclis, köylümüzün ve köylülerimizin yanın
dadır. Ne muthı köylüyü destekleyen Millet Mec-
sânin sayın üyelerine. 

Sözlerime başlamadan evvel aziz köylümüz adı
na Yüce Meclise, bütün partilere ve değerli bütün 
arkadaşlarımıza saygılarımı sunarım. I 

Sayın arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız ! 
ve mutlaka kabul edeceğimiz beliren kanunla iki hu
sus temin edilmiş olmaktadır. 

Binincisi, bugüne kadar köye giden hizmetler; ! 
daha çok il merkezine, ilçe merkezine yakın olan, II t 

ve devlet karayollarına yakın olan, düzlükte bulunan j 

uîaşmast kolay olan, büyük, zengin, hatırı büyük olan 
köylere yapılmıştı. Onların yolları, okulları, cami
leri, içme suyu, elektriği, çamaşırlığı, hamamı yapıl
mıştı. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — 10 yıldır büyük Tür
kiye yapanlar, nerede, ne yapıyorlar? Koalisyonun 
ortağı olarak bulunuyorsunuz, siz ne yaptınız. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, hatibe söz atmayın 
sükûneti muhafaza edin. 

Sayın Özen, rica ediyorum* 
REMZÎ ÖZEN (İzmir) — 10 yıldır müreffeh 

Türkiye yaratan iktidar ne yaptı yani? (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Özen rica ediyorum. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Büyük Türkiye'yi 10 

yıMam beri yaratanlar ne yaptı? Dağ köylerine. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — 9 ay 23 gün iktidar

daydınız, anîamadınam? Bilmediğin şeyleri konuşma. 
BAŞKAN — Arkadaşlarım, karşılıklı konuşma

yın. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Başka bir ya-

pjcı hava içinde konuşuyorum, lütfen cevap verme
ye mecbur etmeyin. 

Sevgili arkadaşlarım, derdini anlatamayan, il ve ilçe 
merkezlerine yakın bulunmayın, yol civarında oîma-
yen, düzlükte olmayan, büyük olmayan, dağlarda, 
ormanlarda, dağ eteklerinde yokuz bulunan, fakir 
bulunan, küçük, çaresriz köylerin hizmetleri maalesef 
hakkıyla yapılmamıştı. Bu yapılmayış her devirde 
böyle idi; hiç kimseyi itham etmiyorum. 

Bugün, 1976' nın son ayında, 1977 bütçesinin bü
tün gönlümüzle ve iyi niyetimizle, yapıldığı devlet 
hizmetini, bugüne kadar çeşitli sebeple götüremedi-
ğimiz köye yönelik bir zihniyet içerisinde plan ve 
program bütçe yapıldığı şu sırada. (CHP Sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Hükümetin Başbakanı durumunda olan teklif 
sahibi Süleyman Demire] ve arkadaşîarımn teklifiy
le, köye giden hizmetlerden katılım payı alınmama
sı tekMf edilmekte. (Gürültüler) 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Tosyah, 
yolculuk mu var? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yüce MecEsi-
mizin İçişleri Komisyonu, bu teklifi daha büyük im-
kimîarla teçhiz ederek, köye gidecek hizmetleri daha 
çok büyütmüştür. Karşılığında hiç bir bedeni ve nak
dî karşılık almadan köye hizmet götürmeyi, teklifte, 
önümüzde bulunduğu şekilde iyi bir sekte, daha iyi 
bir şekle koyan Komisyon Başkanına ve ona yar
dımcı ofcsn bütün komisyon arkadaşlarına da teşek
kür ederim. 
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Sevgili arkadaşlarım, bu kanunla, hakikaten yur
dumuzun çaresiz olan en büyük kitlesi, 15 bin adet 
dağ ve orman köyündeki 12 milyon köylü bayram 
yapacaktır. Çünkü, o köylere giden her nevi devlet 
hizmetinden bundan böyle para alınmayacak, köylü
lere bundan böyle bedenî çalışma yaptırılmayacak; 
bütün bu kitle de insanca yaşamak için Türkiye 
Cumhuriyetinin hudutları dahilinde bulunan her 
fert gibi bu milletin aziz evlâdı olduğunun idraki içeri
sinde olacaktır, işte bundan dolayı teklif sahibine, 
Komisyon üyesi arkadaşlarımıza ve Yüce Meclisi
mize tekrar teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, sağlayacağımız ikinci husus; 
en büyük sosyal adaletsizlik, en büyük eşitsizlik olan 
köy ve şehir arasındaki farklılık, köylü ile şehirli ara
sındaki büyük fark ve dengesizlik bu kanunla kıs-, 
men giderilmiş olacaktır. İşte bundan dolayı, bu ka
nunu kabul edecek olan Yüce Mecîisimizin her fer
di, her değerli üyesi, her partisi en büyük gururu du
yacaktır. Çünkü, yılSarca devam edip gelen köylü, şe
hirli ayırımı, haksızlığı, işte ancak 1976'nm son 
ayında telâfi edilmiş oluyor. Bundan dolayı bu anda 
Yüce Mecliste bulunan arkadaşlara ne mutlu. 

Kanunun bu haliyle, belki önergelerinizle daha iyi 
hale gelmiş olarak kabul edileceğinden emlin olarak 
hepinize saygılar sunarım, köylümüz adına tekrar 
minnet ve şükranlarımızı arz ederim. 

Teşekkür ederim. (C. G. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Menderes'i 
sen tutukianıadm mı? Menderes'in katili, 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir* 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler». Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tutanak 

geldi mi sayın Başkan? 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, madde üzerinde 
söz istemiş olanlar: Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
fdma Sayın İiyas Seçkin, şahısları adına Niyazi Onak 
İlhan Ersoy, FeyzuMı Değeri, Tufan Doğan Av-
şsrgiî. Başka söz isteyen sayın üye ismini yazdırsın. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş
kan, 1 nci madde üzerinde Millî Selâmet Partisi 
Grupu födına Yasin Hatiboğlu. 

BAŞKAN — Yetki belgenizi rica edeyim, var mı 
yetki belgeniz?.. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Daha önce 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın İiyas Seçkin, buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA İL YAS SEÇKİN 
(Ankara) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin pek 
değerli üyeleri; Cumhuriyet Hale Partisi Grupu adı
na Büyük Mecüisi saygı ile selâmlarını. 

Köye götürülen hizmetlerin yol, su, elektrik gibi 
hizmetlerin gerçekleştimiISmesinde köylüden 1965'te» 
1976'ya kadar alınan katılma paylarının bundan böy
le alınmaması hakkındaki Sayın Demirel tarafından 
verilen kanun teklifini görüşüyoruz. Bilebildiğim 
kadar, Mîîelt Meclislinin bütün kanatları bu konu
da mutabıklar. Her parti olumlu şekilde oy kulîa-
macağını ifade etti; ama Sayın Bakanın talihsiz be
yanları, burada bir polemiğeyolaçtı. 

Bir Hükümet üyesi, ihtilafsız bir konuyu kolay
ca Meclisten geçirip, uygulamaya koymak için çaba 
sarf edeceği yerde, sebepsiz yere burada Cumhuriyet 
Ha'k Partisinin 1935'Ierde taş kırdırdığından filan 
bahsetmek gibi tarihî bir metotla, lüzumsuz beyanlar
da bulundu. 

Muhterem arkadaşlarım, 1935'in, 1945,in, 1955'in 
hesaplarım millet gördü. İktidarlar düştü, iktidar
lar yeniden iktidara geldi; onları karıştırmayalım, 
onları kanştırmayaîmı. 

Sayın Demirel, 25.1&.I973 günü vermişler bu 
teklifi. 1965'ten 1973'e kadar, 8 sene Millet Mecli
sinde ve Senatoda çoğunluğu elinde bulunduran bir 
partinin lideri ve Başbakan olarak, 1.971'in 12 Mar
tından sonra kurulan hükümetleri destekleyen en 
büyük parti olarak planlara aldılar, icra programla
rına aldılar ve köylüden tahsil ettiler. Şimdi de, se
çimlerden 15 gün sonra, bunlardan katılma payının 
fi^nmaması için teklif yapmışlar, saygı duyuyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisinin hem programında, hem 

BAŞKAN — Derhal gönderildi, henüz, daha 
toparlayaınadılar. 

Köye Götürülen Hikmetlerden Hiç Bir Adla Katılma 
Payı Alınmaması Hakkında Kanun 

Madde 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağlı 
kurumlarca, götürülen hizmetler karşılığında hiç bir ad 
altında katılma payı alınmaz ve bedenen çalıştırıla
maz. j 
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de Hükümet Programında, hemde seçim bildirge
sinde bunlar da var. 

Şimdi, Sayın Bakan, «1977 bütçesiyle, 7,5 milyar 
sarf edilecek. Köylünün vereceği 25 milyon liralık 
bir katkının alınmaması için tam sırasıdır, buna da 
lüzum yoktur, teklif uygundur.» dediler. Yalnız, 
1965'Ierde, 1964'lerde, 1966'larda Devlet bütçesi 20 
milyarlarda, 15 milyarlarda iken, böyle bir katılma 
payım da köylü hiç şikâyet etmeden verdi. Hizmeti
nin çabucak görülmesi için verdi. 

Şunu söyleyeyim: Bunu kaldırınca, «Filân par
ti kaldırdı, filân hükümet kaldırdı veyahut da filân 
partiye mensup mebus teklif ettiği için kaldırıldı» 
denemez. Oylar artacak değil; hiç kimse hayal kur
masın. Türk milleti vicdanî kanaatine göre, demok
ratik rejime saygılı olarak, kime rey vereceğini bi
liyor. 25 milyon lirayı 40 milyonluk milletten alma
yacağız diye reylerde bin tane artma veya eksilme ol
maz; hiç kimse çaba göstermesin. 

Saym Bakan da telâş buyurmasınlar; kendi gru-
pundaki zayıf durumunu takviye etmek için Cumhu
riyet Halk Partisi Grupuna çatmayı bir marifet sa
yıyorlarsa bu yolda başarı imkânı yoktur. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi Saym Bakana dediler ki; «Sen Halk Parti
li idin,» filan. Devlet memuru idi, Halk Partili fi
lan olmasına imkân yoktu; ama 19 Ağustos 1963; 
Saym Bakan Trabzon Vahisi... 

BAŞKAN — Saym Seçkin, maddenin üzerinde 
konuşmanızı rica edeceğim. (A; P. sıralarından gü
rültüler, C. H. P. sıralarından «Madde üzerinde ko
nuşuyor» sesleri) 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Saym Başkanım 
hiç merak etmeyin polemiklere sebebiyet vermeye
ceğim. 

Köylere içme suyunu, köylere elektriği kısa za
manda götürebilmek için Trabzon Valisi olarak ça
ba sarf ediyordu. Bendeniz de Bayındırlık Bakam 
olarak Trabzon'da görevli idim, misafir etti, lüt
fetti. 

Bu hizmetler süratle nasıl köylere götürülebitir 
diye tartışıyorduk. Hizmetleri çoğaltmak heyecanı 
içerisinde, o zaman genç bir vali, gözlerinden yaş 
gelerek, Atatürk'ün evinde bir akşam; «Bu hizmetle
ri süratlendirmek için Allah benim ömrümden 10 se
neyi İsmet Paşa'ya eklese...» 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne alâkası var Sa
ym Başkan?. 
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İLYAS SEÇKİN (Devamla) — «...Ve partimiz, 
Cumhuriyet Halk Partisi de bir 10 sene daha iktidar
da kalahüse...» 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, Saym Seçkin mad
deler üzerinde konuşmanızı rica ediyorum, şahıslar 
üzerinde değil. (A. P. sıralarından gürültüler) Bi
rinci maddenin üzerinde lütfen efendim. Bu madde* 
nin lehinde aleyhinde konuşun. Şahıslara karşılıklı 
konuşma hakkım doğurtacak şekilde konuşmakta 
fayda yoktur. Biraz evvel kendiniz buyurdunuz ve 
bir an evvel bu kanunu çıkaralım dediniz. Rica edi
yorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Çıkaranın efen
dim. Köy içme sularının köylere süratle götürülmesi 
için o zamanki valinin heyecanından bahsettim; bu
nun polemik neresinde efendim? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. 
İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Şimdi o zaman 

•Bayındırlık Bakanı olarak llyas Seçkin'in Sayın Va
liye verdiği cevap şu : «Sen Devlet memurusun, be
nim politikacı olarak Trabzon iline gönderdiğim öde
nekleri vatandaşlara süratle intikal ettirmekten başka 
senin görevin yok. Hiçbir partinin leh ve aleyhinde 
seni konuşmaktan menederim.» dedim. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. Se
natosu İstanbul Üyesi) — Yalan... Yalan söylüyor
sun. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Gözlerinden yaş 
geliyordu hem, gözlerinden yaş geliyordu böyle (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Saym hatip... Sayın Seçkin... Sa
yın Seçkin, bunun birinci maddeyle olan alâkası ne? 
Nedir alâkası? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Rüzgârlı Sokakta 
kebapçıda konuştuklarımız da mı yalan? Utan.. 
Utan... Vazgeçtim de. (Gürültüler) 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. Se
natosu İstanbul Üyesi) — Utan... Sen utan be... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Seçkin yakı
şıyor mu bu sözleriniz? (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Şimdi, yok mu 
böyle bir şey? Vekil konuşurken söyleseydiniz bunu? 

BAŞKAN — Sayın Seçkin... 
İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Vekile müdahale 

etseydiniz. Sayın Bakan bunları konuşurken ona mü
dahale etseydiniz ya... (A. P. sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Seçkin, hatiplere müdahale et- j 
mek Başkanlığın hakkıdır. Aşağıdan müdahale vaki ] 
olduğu takdirde hiçbiriniz konuşma imkânım bula
mazsınız. 

ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bitiriyorum. 

BAŞKAN — Ben istirham edeyim sizden, birin
ci... 

ILYAS SEÇKİN (Devamla) — Müsterih olun 
Sayın Başkan, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 
İL YAS SEÇKİN (Devamla) — Şimdi köylere gi

decek hizmetler için katılma payım kaldırıyoruz, kal
dıracağız. Meclis kararlı, Hükümet kararlı. Bunların 
şerefi, hizmet görmenin gururu hepimize ait. İktidar 
partisi olarak da sizin zamanınızda kaldırıldığı için 
kendinize bir pay çıkarmakta haklı olabilirsiniz. 

Şunu arz edeyim arkadaşlarım : Sayın Bakan bü
tün bunların sorumluluğuna partili olarak katılma- i 
yabilir, ama İstanbul Valisi olarak «Kanlı Pazar»m 
sorumluluğunu ne bu dünyada, ne öbür dünyada kim
seye şey edemez. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) O sorumluluğu ölünceye kadar çekecek. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Yasin Ha-

tiboğlu, buyurun efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. Se

natosu İstanbul Üyesi) — Sayın Başkan, sataşma var- I 
dır; sayın hatip bana sataştı. 

BAŞKAN — Tetkik eder, gereğini düşünürüm. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 2 ncİ maddede 

ben, 3 ncü de İlhan... (Gürültüler) 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Nasıl hakaret edi

liyor Sayın Bakana Sayın Başkan? (Gürültüler) 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. Se
natosu İstanbul Üyesi) — Uydurma olduktan sonra, 
asılsız olduktan sonra... 

BAŞKAN — Başkan, hakaret etme arzusunda bu
lunan kimselerin ağzını tutacak yetkiye sahip değildir. 
Fiilî imkândan mahrumdur. Evvelâ aşağıda oturan 
kimselerin bunun kötü bir şey olduğunu idrak edip 
yapmamaları lâzım gelir. Bunu Başkandan isteyemez
siniz. 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Sokağa çevirt
meyin şu Meclisi. 

BAŞKAN — Eğer bunun İçtüzük gereğince ceza
landırılmasını istiyorsanız, şu Mecliste cezalandırılma- I 
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yacak çok az kişi kalır. İstirham ediyorum Başkanlı
ğa yardımcı olunuz. (Gürültüler) 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakana bu kadar hakaret ediliyor... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, hakaret edilmedi demiyo
rum ki. Hakaret karşılıklı olunca ve ben de, bunları 
fiilen tespit etmek imkânından, bir kişi olarak mah
rum bulununca, Başkanlıktan ne gibi bir şey isteye
bilirsiniz? Evvelâ bunu kendinizde aramanız lâzım 
gelir sayın arkadaşlarım, Başkanlıkta değil. Başkanlık 
yetkisini ancak gücü nispetinde kullanabilir. 

Buyurun. 
HALİL MİLLÎ (Urfa) — Sayın Başkan, Orhan 

Blrglt'i görmediniz mi? Eliyle ne yaptı? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Görmüş olsaydım gerekeni yapar
dım. 

Evet buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA YÂSÎN HATİBOĞ-

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

Hadi, kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme
ler yapılırken bazı heyecanların izharı normal karşı-
lanabüfr; tamamen teknik ifadelerle vazedilmesi lâ
zım gelen maddeler üzerinde şu heyecanın gösteril
mesini, aranızda bulunan bir arkadaşınız olarak ya
dırgadığısın ifade etmek istiyorum. Herhangi bir kim
seyi, herhangi bir grupu tenkit için de söylemiyorum, 
üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Gönül ister ki, ha
nı bu ve buna benzer kanun teklif ve tasarılarının sü
ratle çıkarılması yönünde heyecan gösterilsin. Gönlüm 
bunu isliyor. Yani bilesiniz ki, hangi grup - buna be
nim Grupum da dahil - hangi grup, hangi hükümet, 
oy hesabı içerisine girerse girsin veya oy korkusu içe
risine girerse girsin, netice değişmez. O sebeple, grup
ların Hükümete olan saygısı, Hükümetin Parlamen
toya olan hürmeti çizgisi üzerinde meseleyi yürü
tüp, halletmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arzı ifadeden sonra 
1 nci madde üzerinde Millî Selâmet Partisi Grupu-
nun görüşlerini belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere matlap itibariy
le, gerek teklifin matlabı, gerekse Komisyonun hazır
ladığı maddelerin matlabı birbirinden farklıdır. 

Birisi, katılma paylarının kaldırılması hakkında; 
Diğeri, ne adla olursa olsun alınmaması hakkın

dadır. 
Kanun tekniği yönünden, Komisyon teklifinin mat

labı, başlığı daha çok katiyet ifade ettiği için, kanun 
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tekniğine daha uygun olduğu için Komisyon metni
nin benimsenmesini, kabul edilmesini istrham ediyo
ruz. 

2 nci fark şudur (ki, en çok hassasiyetle Millî Se
lâmet Partisi Grupu olarak bu sebepten üzerinde du
ruyoruz) : Birinde, teklif sahiplerinin teklifinde, ne
lerden iştirak payının alınmaması tadat edilmiştir : 
Yol, su, elektrik. Halbuki, köylerin ihtiyaç duyduğu 
hizmetler yalnız bu 3 kalemden ibaret değildir. Mek
tep gidecektir, cami gidecektir, Kur'an kursu gide
cektir, telefon gidecektir. Bunları da Devletin götür
mesi lâzım. Siz köylüye, «Efendim, sana yol getir
dim. Yarısı kum, yarısı çakıl, yarısı taş; idare et»; 
«Elektrik getirdik, arada bir kararıyormuş, zararı yok. 
Meclisin bile elektriği kesilince 5 dakika sürüyor» di
yemezsiniz. 

Bunun yamnda birtakım hizmetler var, bunların 
da götürülmesi lâzım : Sağlık ocakları, ebe evleri, ebe 
yerleri, doğum yerleri, öğretmen evleri... Bir doğum 
yapılacağı zaman, ya anne kaybediliyor, ya çocuk kay
bediliyor, kazaya götürülecek diye. Ey bunlan götür
meyecek miyiz? Götürmemiz lâzım. Bunlardan da ka
tılma payı almayalım. Angarya mıdır, değil midir; 
kabili münakaşa olan şu katılma paylarını bunların 
da sırtından kaldıralım. O sebeple Komisyonun kale
me* aldığı 1 nci madde bize daha geniş muhtevalı hiz
met getirecek. Devletin iştirakini, yahut Devletin ve
cibesini daha güzel tanzim ettiği kanaatinde olduğu
muzdan dolayıdır ki, biz Komisyonun metnim be
nimsiyoruz, o yolda oylarımızı kullanacağız. 

Bir başka husus daha var, 1 nci maddede gözü
müze takılan : Birisinde, teklifte, yalnız iştirak pay
larının alınmayacağı söyleniyor. Peki, iştirak payları
nı almadık. Ama, vatandaşa kazanın kaymakamı, ya
hut ilin valisi, yahut Millî Eğitim Müdürlüğü, Bayın
dırlık Müdürlüğü dediyse ki; «Kardeşim senin oku
lunu yapabilmem için, her ev, hane başına 5'er kağnı 
taş getirecek. Taşını getirmezsen, kumunu getirecek
sin. O da betonluk kum olacak, yıkanmış kum olacak. 
Bunu getirmediğin sürece mektebini yapamam. 5 ki
lometre yoldan su getireceğim ama, hendeğini kaza
caksın. Bunu kazıp hazırlamadığın takdirde senin su
yunu getiremem» diyecekse, katılma payını almamış
sınız neye yarar bu? 

Onun için Komisyon metni daha sarih, daha ke
sin ve eski bir ifade ile; bu konuda efradın cami ağ
yarım manidir. Bu sebepten dolayıdır ki, Komisyon 
metnini desteklemek mecburiyetini duyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Parlamento olarak gele
cek idarelere ışık tutmaya, yol göstermeye mecburuz 
yapacağımız kanunlarla. Hem vatandaşımızı koruma
ya mecburuz, hem gelecek icra kuvvetlerine yol gös
termeye mecburub. Bunun için sarih yazmaya da 
mecburiyet duymalıyız şimdiden. 

Taşı taşıttıktan sonra, angarya sistemi diye, yine 
yarın bağıracağız hepimiz. O halde şimdi fırsat ver-
meye.Imi buna. O sebepten dolayı Komisyon metnini 
benimsiyoruz. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum; belki re
daksiyon hatasıdır diye düşünüyorum; ama fikirleri
mi ifade etmeliyim. Teklif metninin 1 nci maddesinin 
sonu şöyle : «Katılma payı alınmayacaktır». 

Muhterem arkadaşlarım, hep dilbilgisi okuduk, 
gramer okuduk, ifadeleri biliriz, istikbale muzaf bir 
ifadedir bu. «Alınmayacaktır.» Ne zaman başlayacak 
alınmamaya? Kanun tekniği... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kanunun yürür
lüğü. 

YÂSlN HATİBOĞLU (Devamla) — Efendim, 
doğrudur. Siz öyle düşünüyorsunuz, kanunun yürür
lüğe girdiği günden itibaren alınmayacaktır. Ne Ce
za Kanunumuzda, ne Medenî Kanunumuzda, ne Borç
lar Kanunumuzda, ne sair anakanunlanmızda veya 
fer'i kanunlarımızın hiçbirisinde «çaktır, çektir» ta
kısı yoktur hatırladığım kadarıyle. 

REMZt ÖZEN (İzmir) — Neron'da var. 
YÂSlN HATlBOĞLU (Devamla) — Amir bir 

hüküm olması lâzım; «Alınmaz, alınır». Bu hükmü 
koyarsak, kanun tekniğine daha uygun olur; tatbikat
çı da zorlukla karşılaşmaz. Mademki hedefimiz yürür
lük tarihinden itibaren bunları almamaktır, o halde 
her okuyana bu manayı telkin edecek kelimeyi ko
yalım. Eğer redaksiyon hatası değilse, bu sebepten do
layı da Komisyon metninin 1 nci maddesi, teklif met
ninin 1 nci maddesiyle yarışa girdiği takdirde, yüz 
üzerinden Komisyon maddesi yüz alır. Bu sebepten 
dolayıdır ki, Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, Ko
misyon metninin 1 nci maddesini benimsiyor, oyumu
zu o istikamette kullanacağımızı Yüce Heyetinize 
saygılarımızla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, hangi metni müzakere ediyorsunuz? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Adalet Partisi Gru

pu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Anka
ra) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekili ar
kadaşlarım; 

Türk milletinin hükümranlığını ifade eden Millet 
Meclisimiz kurulduğu günden bugüne kadar pek çok 
kanunu çıkarmış ve aziz milletimizin hizmetine ver
miştir. Bundan sonra da Cenabı Hak nasip ederse 
pek çok kanunu çıkaracaktır. 

Bu kanunlar Türk parlamentosunda müzakere edi
lir, üzerinde türlü fikirler serdedilir; ama bu kanun
lar bu parlamentonun iradesiyle çıktığı andan itiba
ren, o kanunlar bütün parlamentonun ve dolayısıyle 
Yüce Türk milletinin malı olur ve böylece millî ira
denin parlamento kanalıyla tecelli edilmiş olmasıyle 
karşı karşıya kahrız. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar çıkan her ka
nun muhteremdir. Bundan sonra Türk parlamentosu
nun çıkaracağı kanunlar da muhteremdir. Ama bazı 
kanunlar vardır ki, bunlar, parlamento olarak göğsü
müze biraz daha fazla kabartıcı ve «Böyle bir kanu
nun çıkması bu parlamentoya nasip oldu, bu devre
ye nasip oldu» diye, o devrede Türk milletini tem
sil etme sıfatını taşıyan aziz parlamenter arkadaşları
mın biraz daha kıvanç duymasını temin eden kanun
lardır* 

İşte yüce huzurlarınızda bugün görüşülen ve de
ğerli bütün arkadaşlarımın fikirleriyle katkıda bu
lunmuş oldukları Sayın Süleyman Demire! ve arka
daşlarının kanun teklifi de böylesine olan kanunlar
dan bir tanesidir. 

Görüyoruz ve hakikaten gurur duyuyoruz ki, bu 
noktada Yüce Türk parlamentosunda fikirlerini ifa
de eden arkadaşlarımız temelde tamamen anlaşmış
lardır. Bu bakımdan böyle bir kanunun Türk köylüsü
ne hizmet, Türk köylüsüne saygı ve Türk köylüsünü 
takdir etme bakımından değerinin idraki içinde Yü
ce parlamentoyu görmüş olmaktan fevkalâde müfte-
hiriz. 

Değerli arkadaşlarım, burada 1 nci madde üze
rindeki 2 metin için müzakereler yapılmaktadır. Bir ta
nesi, gelen teklifin metnidir ve «Köye yol, su ve elekt
rik götürülmesi hizmetlerinden clolayı bunlardan isti
fade eden köylerden hiç bir ad ve namla katılma pa
yı alınmayacaktır.» ibaresini taşımaktadır. 

İkincisi; İçişleri Komisyonunda, Komisyonu teşkil 
eden değerli arkadaşlarımızın, karşılıklı müzakereler 
sonucunda yaptıkları'bir metindir, ittifak ettikleri bir 
metindir. O metin de, «Köye Devlet ve Devlete bağ
lı kurumlarca götürülen hizmetler karşılığında hiç 

bir ad altında katılma payı alınmaz ve bedenen çalış
tırılamaz.» ibaresini taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ikisinin birbirinden farkı -
uzun uzun ifadelerle burada fikirlerimizi beyan etme
mize lüzum yok, gayet açıktır - ikincisinin, yani Ko
misyonun getirmiş olduğunun biraz daha şümulünün 
fazla oluşudur. Daha geniş kapsamlıdır, daha çok ma
na ifade etmektedir ve köye ve köylüye olan, şu an
da aklımıza gelen veya gelmeyen, ilerde vukuu muh
temel birtakım hizmetleri de içerisine almaktadır. 

Elbette, köy ve köylü, Adalet Partisinin temel fel
sefesinde en geniş anlamda değerini bulduğu için, bir 
başka ifade ile, Adalet Partisinin varlığı ve Adalet 
Partisinin teminatının en büyük unsurlarından birisi 
köy ve köylü olduğu için; köye götürülecek olan hiz
metlerden, köylüye ait olan külfetlerin kaldırılmasın-' 
da hangisi daha çok köylünün imkânlarını artırıyor 
ise, Adalet Partisi o metnin yanındadır, o metnin sa
vunucusudur. 

Bu duygularla ve bu düşüncelerle, bu, İçişleri Ko
misyonunun kabul etmiş olduğu metne Adalet Par
tisi Millet Meclisi Grupu olarak oy vereceğimizi ve 
bu suretle bugüne kadar, gerek temel felsefemizdeki 
unsurlardan birini, gerekse büyük Türk milletinin bü
yük kitlesini teşkil eden aziz ve değerli köylü vatan
daşlarımıza bir imkânı daha yaratmanın gururunu, 
kıvancını ve sevincini duyarak hizmet edeceğimizi 
yüksek huzurlarınızda arz ve ifade ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile teklifi hazırla
yanlara, Komisyonda bu teklifi eleştirenlere ve Yüce 
heyetinizin oylarıyle bunu kabul edecek olan arka
daşlarıma, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına 

şükranlarımı sunuyorum ve Yüce Türk milleti için, 
aziz köylümüz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN ;— Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Arkadaşlarım iki tane sataşma iddiası vardır. Bir 

tanesinin Meclis zaptı gelmiştir, diğerini ben zaten 
kendim zaptetmiş durumdayım. 

Yalnız, sataşma hakkında bir karara varmadan ev
vel, İçtüzüğün 70 nci maddesi: «Açıklama ve cevap 
vermek için Başkan, aynı oturum içinde olmak üze
re, söz verme zamanını takdir eder» demektedir. 

Şimdi, bundan anlaşılıyor ki, söz verme yetkim 
bu oturum içerisinde herhangi bir zamana iktiran et
mektedir. Yapmış olduğum tahkikat sonunda sataşma
nın varlığım kabul ettiğim takdirde, elbette söz vere
ceğim. Yalnız verilecek olan söz ve kendilerine sata
şılanlara verilmiş olan süre hakkıyle kullanıldığı tak-
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dirde, bizim birleşimimizin kapanma saati olan 19.00'u 
geçer durumdadır. Bunun için Yüce Meclisinizden, sa
taşmalar kabul edildiği takdirde verilecek olan ce
vapların bitimine kadar Meclisin çalışmasının uzatıl
masının kabulünü rica ediyorum. Bunu oya koyaca
ğım. 

Anlaşıldı sözüm herhalde. Evet aynı oturum içeri
sinde verir. Şu anda bu oturum içerisinde söz veri
rim. Yalnız; aynı oturum içerisinde tahkik eder, 
muayyen zaman içerisinde verir, denilmektedir. 

Şimdi sataşmalar birleşimin kapatılma zamanına 
çok yakın bir vakitte olduğu için ve zabıtlar da şu 
anda elime geçmiş bulunduğundan, sataşmanın var
lığım kabul ettiğim anda sataşılanın verecek olduğu 
cevap süresi 19.00'u geçecektir. Halbuki ben ancak 
İçtüzük gereğince bu oturum içerisinde sataşılanlara 
söz hakkı verme yetkisine sahibim. Onun içindir ki, 
bu yetkiyi kullanabilmem için oturumun süresinin 
tarafınızca uzatılması lâzımdır. Onun için bu durumu 
oylarınıza sunacağım. Bu hakkı bana verdiğiniz tak
dirde kullanacağım; vermediğiniz takdirde, ben yet
kimin sınırını aşma gücüne sahip değilim. 

Arkadaşlarım, sataşmaların cevabı verilinceye ka
dar bu birleşim süresinin uzatılması yetkisini istir
ham ediyorum: Kabul edenler... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, affe
dersiniz tavzih buyurur musunuz önergeyi, neyi oya 
sunduğunuzu? 

BAŞKAN — Oylama sonuçlarını arz ediyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasın

da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısının açık oylamasında 190 sayın üye oy kullan
mış; 173 kabul, 15 ret ve 1 de çekinser oyu kullanıl
mıştır. 

Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 
eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin Kanun tcklifi-

BAŞKAN — Oylamaya geçtik. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Şimdi Sayın Başkan, 

yalnız bir şey söylemek istiyorum; neyi uzattığınızı so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Sizin önergeniz değil oyladığım. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Tamam. 
BAŞKAN — Evet. 
Araya söz girdiği için tekrar ediyorum; sataşma

lara verilecek olan cevap süresi kadar bu oturumun 
uzatılması yetkisini talep ediyorum: Kabul edenler... 

Arkadaşlanm sayımlar arasında ihtilâf olduğu için 
yeniden saydırıyorum : Kabul edenler... 

Arkadaşlarım lütfen ellerinizi indirin; hadise şöy
le oluyor : Sayılırken bazan ellerinizi kaldırıyorsu
nuz, bazan indiriyorsunuz; yani ayağı mı kaldırıp say
dırayım, elinizi 3 - 5 dakika havada tutma zahmetine 
katlanın lütfen; kimin «evet» kimin «hayır» dediğini 
tespit edelim ve zaman kaybetmeyelim. Rica ediyo
rum, önerimi kabul edenler ellerini kaldırsınlar lütfen... 

Kabul etmeyenler... Teklif Yüce Meclisçe kabul 
edilmemiştir. (A. P. sıralarından «Önerge var» sesle
ri.) 

İçtüzüğün 50 nci maddesi gereğince önergeyi işle
me koyma imkânından mahrumum. Çünkü, biliyorsu
nuz ki, bitmek üzere olanlar hakkında uzatma karan 
alınabilir; henüz daha meselenin başındayız. 

nin açık oylamasında 159 sayın üye oyunu kullanmış; 
157 kabul oyu kullanılmıştım 

Yeterli oy sayısı sağlanamadığından ilerideki birle
şimlerde iki oylama da tekrarlanacaktır. 

Saat 19.00'a gelmiş bulunduğundan, gündemimiz
deki kanun tasan ve tekliflerini sırasıyle görüşmek 
için 21 . 12 . 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 

IV - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı Süt ve Yem Fabrikalarına is için müracaat 
eden işçilerden para alındığı iddialarına ilişkin Ada
let ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık bakanlarından so
rusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'ın yazılı cevabı. (7/1519) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Adalet 

ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık bakanları tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletlerinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyalıoğlu 

Soru : 
1. — Çankırı Süt ve Yem Fabrikalarına işe girmek 

için müracaat eden vatandaşlardan Millî Selâmet Par
tisi ti Başkanının para aldığı ve ona göre parayı ve
ren kişilerin bu işe girmeleri için Bakanlığa yazıldığı 
söylentileri aylardan beri kamuoyunu işgal etmekte
dir. 

2. — Bakanlığınıza bu konuda türlü şikâyetler ya
pıldığı halde bir tahkikat açılmış mıdır? Açılmışsa 
hangi safhadadır? 

3. — Bu büyük yekûn tutan paralar İl Başkanı
nın cebine mi girmiştir? Yoksa Partinin kasasına mı 
girmiştir? 

4. — Her iki hal için de olsa bu gibi hareketlerin 
tetkik ve tahkik konusu yapıldığında suç teşkil ede
cek bu fiillerin ne şekilde bir tahkik konusu yaptıra
caksınız? 

14 . 12 * 1976 
T. C. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 1662/121397 

Konu : Sayın Arif Tosyalıoğlu'nun 
yazılı soru önergesi.: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 22 . 11 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1519-5050/39738 sayılı yazı. 
Çankırı Milletvekili Sayın Arif Tosyalıoğlu tara

fından; Çankırı Süt ve Yem Fabrikalarına iş için mü-

(1) Bu soru önergesiyle ilgili Adalet Bakan
lığının cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. (7/1519) 

racaat edenlerden para alındığına ilişkin; Bakanlığımı
za yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının 2 nüsha 
olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakam 

Çankırı Milletvekili Sayın Arif Tosyalıoğlu'nun İşçi 
Tayinine İlişkin Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
1. — Çankırı Yem Fabrikasına işçi tayinleri Yem 

Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 
Tayin edilen işçilerden para alındığına dâir Bakan
lığımıza her hangi bir şikâyet intikal etmemiştir.: 

2. — Türkiye Süt Endüstrisi T. A. Ş. Çankırı 
Fabrikasına Çankırı M. S. P. İl Başkanı tarafından 
gönderilmiş ve tayini yapılmış işçi veya memur bu
lunmadığı gibi 1976 yılı içinde bu fabrikamıza normal 
tayin işlemine göre iki memur, ağır vasıta ehliyetli bir 
şoförle bir bekçi tayini yapılmıştır. 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, Gecekondu Kanununa göre belediyelere intikal 
ettirilmesi gereken arsa ve arazilere ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. 
(7/1532) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru : 
1. — 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre ilgili 

belediyelere intikal ettirilmesi gereken arsa ve arazi
lerin geciktirilmesinin sebepleri nelerdir? 

2. — İstanbul Kâğıthane Belediyesi sınırları içinde 
ve benzeri bazı yerlerde 4753 sayılı Yasaya göre top
raksız çiftçilere şartlı olarak tahsis edilmiş, daha son
ra Maliye Bakanlığına intikal etmiş ve üzerlerinde 
binlerce gecekondu bulunan arsa ve araziler ilgili be
lediyelere neden devredilmemektedir? Bu konuda bir 
işlem yapılacak mıdır? 

3. — Belediyelere intikal etmesi gerektiği halde 
yasalara aykırı olarak devredilmeyen ve üzerindeki 
binlerce gecekonduludan yıllarca geriden hesaplaya
rak arsa kirası almanın yasal olsa da insancıl yönü 
var mıdır? 
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Dar gelirli ve yoksul onbinlerce gecekondulunun 
mahkeme kapılarından, avukat yazıhanelerinden öde
yemeyecekleri ağır arsa kiralarından ve hacizlerden 
kurtarılmaları ve tapuya kavuşmaları için bir işlem 
yapılacak mıdır? Sosyal adalet böyle mi gerçekleşe
cek? 

T. C, 
Maliye Bakanlığı 13 . 12 . 1976 

Ankara 
ÖKA : 310000/3720 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22 . 11 . 1976 tarih 7/1532-5103/40008 sayılı 

yazıları. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, 

Gecekondu Kanununa göre belediyelere intikal et
tirilmesi gereken arsa ve arazilere ilişkin yazılı soru 
önergesini tetkik ettirdim, 

1. 775 sayılı Yasa uyarınca belediyeye devri 
istenilen yerlerin yasa kapsamı içerisinde bulunup bu
lunmadığım anlamak için Bakanlığımızca ve ilgili 
bakanlıklarca inceleme yapılmaktadır. 

Bilindiği gibi; 775 sayılı Yasanın 3 ncü madde
sinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Hazine
nin, özel idarelerin ve vakıflar idaresi dışındaki kat
ma bütçeli dairelerin mülkiyetindeki arazi ve arsalar
dan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer
lerden, belediye sınırlan içinde olanlar ve 6785 sa
yılı Kanunun 47 nci maddesine dayanılarak tespit 
edilen mücavir sahalarda bulunanlar, bu kanunda be
lirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, bedelsiz olarak 
ilgili belediyelerin mülkiyetine geçer. 

Ancak, bir kamu hizmetine ayrılmış olan veya 
23 . 12 . 1960 tarih ve 189 sayılı Kanun kapsamına 
girenlerle, 4753 sayıh Kanun hükümlerince kültür 
arazisi olarak tespit edilen veya gerek bu gerekse di
ğer kanunlarda belirtilen amaçlarda kullanılmak üze
re Hazine veya özel idare elinde bırakılması Bakan
lar Kurulunca lüzumlu görülenler bu hüküm dışında
dır, denilmektedir. 

Bakanlar Kurulunun 29 . 2 . 1968 gün ve 6/9636 
sayıh kararı ile de, deniz, göl ve nehir kıyüarı ile 
tarihi ve turistik bölgelerde bulunan Hazine arazi ve 
arsalarının belediyelere devredilin ey er ek Hazine elin
de bırakılması kararlaştırılmıştır. 

775 sayıh Yasa uyarınca belediyeye devri isteni
len bir taşınmaz malın; kültür arazisi olup olmadığı
nın, kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmayacağının, 
deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik yöre
lerde bulunup bulunmadığının tespiti için, kanunlar 
gereği olarak ilgili bakanlıklarla haberleşme yapılma
sı zaman almakta ve dolayısıyle devir işlemlerini ge
ciktirmektedir. 

Diğer taraftan, çoğu belediyelerin imar planları
nın hazırlanmamış olması, haberleşme yapılan Ba
kanlık sayısını artırmaktadır. 

2. Kâğıthane Belediyesi sınırlan içinde ve ben
zeri bazı yerlerde 4753 sayılı Yasaya göre topraksız 
çiftçilere şartlı olarak tevzi edilmiş araziler, tevzi 
edilen şahıslar adına tapuya kaydedildiğinden Hazine
nin mülkiyetinden çıkmış durumdadırlar. 

Bu durumda bulunan taşınmaz mallardan 4753 sa
yılı Yasada belirtildiği şekilde işlenmediği mahkeme 
kararı ile tespit edilerek Hazine adına tesciline karar 
verilenler, yeniden tescil edildiği tarihten itibaren Ha
zinenin mülkiyetine girmektedirler. 

30 . 7 . 1966 tarhiuden sonra Hazinenin, mülki
yetine geçen araziler 775 sayılı Yasanın 3 ncü mad
desi uyarınca belediyeye devredilmeyeceğinden 4753 
sayılı Yasa uyarınca tevzi edilen arazilerden bu ta
rihten sonra hükmen Hazine adına tescil edilenlerde 
775 sayıh Yasa uyannca belediyeye devredilememek-
tedir. 

Bu itibarla; gecekondularla işgal edilen bu ka
bil yerler, işgalcilerden kira ve ecrimisil alınmak 
suretiyle Hazinece idare edilmektedir. 

Ancak, ilgili belediyeler bu yerleri 2490 sayılı Ya
sanın 66 ncı maddesine göre takdiri bedelle satınal-
mayı kabul ettikleri takdirde veya işgalciler açık ar
tırma suretiyle satış talebinde bulunduktan takdirde 
bu yolda işlem yapılacağı tabiîdir. 

3. Belediyeler ve İmar ve İskân Bakanlığınca, 
775 sayılı Yasa uyannca devri talep edilip de yuka
rıda açıklandığı şekilde yasalara aykın olarak devre
dilmeyen hiçbir Hazine arsa ve arazîsi bulunmamak
tadır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunanm. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakam 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültür Ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğunal Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Osman Çıtırık 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahıattıin Yardımcı 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıtkoğliiı 
î. Hakkı Köylüoğılu 
ibrahim Saffet Omay 
Hasan özçeılik 
Fikri Pehllüvanlı 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Abdurrahim Erdem 
Remzi Yulnuaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmact Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe ' 

Üye sayısı : 450 
Oy v©rıwiilier j 190 

Eabul tedenler : 173 
^ Reddedenler : 15 

Çekinser : l! 
Geçersiz oy : İl 

Oya katılmayanlar : 256 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

İsmet Sezgin 
Behlîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Ayteikin 
İbrahim Behram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Kasım önıadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Genç oğlu 

DİYARBAKIR 
Haiiit Kahraman 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
Raslim Küçüfeel 

- 2 1 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıf ki Danışman 
İsmail Haktkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özfeaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğhı 
Hasan Vamık Teklin 
M. Eımin Turgutailp 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Musitafa Uesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy | 

0 — 

Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Koksal-
oğlu 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yücel Dirik 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
ismail Taşlı 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Pak su 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Cemıil Üııail 

KASTAMONU 
Vecdi lilhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal CebecS 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakniboğlu 
Kâmiil özsarıyıldız 
MeHımet Yüceler 

• 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Sedat Ataay 
Şçket Kazan 
Sabri Yahşjî 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
ismet Büyük;faylaca 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
KemâiMtıin Gökakm 
M. Necatli Kalaycıoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
II. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 

AFYONKARAHlSAR 
Süleyman. Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Ketonal Ataman 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ün at Demir 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
S. Yaşar Anbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Bilâl Taramoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif islâm 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
M. ihsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başoi 
Noıhan Ilgüı* 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 
Meihmet özgür 

[ Reddedenler J 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

ESKİŞEHİR 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 

İÇEL 
Hikmet Baloglu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

MALATYA 
Hakla Gökçe 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

URPA 
Necmettin Cevheri 
Halil Millî 
Abdülikadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

' VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 

İhsan Arsılan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Ze'kâi Altınay 
Sebati Ataman 
Onhan Gömcüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

TRABZON 
Âdil ALi ömei 

TUNCELİ 

Süleyman Yıldırım 

YOZGAT 

Nedim Korkmaız 

(Çekinser) 

EDİRNE 
Cevat Sıayın 

(Geçersiz Oy) 

'SAMSUN . 
İrfan Yankutan 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Ilter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türk'eş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ram/azan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan (İ. Ü.). 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Coran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdöt Evliyagil 
Mustafa İmitrzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cevat önder 
Feriha Fatma özitürik 
önder Sav 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Tolker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçeiük 
Faiz Şarlar 

AYDIN/ 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (t.Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Planın Aytaç 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 

Hasan Koıifemazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensar&oğilıu 
Reoaıi İsflsenderoğ'lu 
Bahattim Karalkoç 
Mahmut Kepalu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhama Ertemi 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atüllâ Atilâ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orhan Senemoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ. 
Rasıim öinMi 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (İ. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 

GAZİANTEP, 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğdu 
İmam Hüseyin İncioğlıu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erfemen 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Erol Tunoer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet 'Sait Reşa 
Mehmet -Sönmez 
Ali Yılmaz ( t Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Goktepe 
Oral Mavİoğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

.Şükriye Tojk 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Engin, Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
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Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

îsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
AH Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurit 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Ükyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Sahri Keskin 
Hilmi özıtürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğhı 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akfeoy 
Memduh Erdemir 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Aikdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Şener Bıattal 
Necmettin Erbakan (B.) 

Mustafa Kubilay İmer 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfcbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (Bşk. V.) 

Haydar Özalp 
A.zmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmıan-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
tdris Arı'kan 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

N. Nazif Arslan 
Ahmet Duıralkoğlu 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saütılk 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucal* 
Mustafa Kılıç 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir ^özpak 

VAN 
Muslin Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhami Çetin 

ZONGULDAK 
Ahımet Nihat Akın 
Kemal Anadoıl 
Bülenlt Eeevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

«•» * > • « 
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Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerine Olar 
10 Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin ] 

ADANA 1 
Osman Çıtırık 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Süleyman Mutlu 
AĞRI 

Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Mir Bahattob Y&rdıımeı 

AMASYA 
Orhan Kayıhad 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
HüsameddÜn Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kamıal Ataman 
Necdet Evliyagiil 
Cahlit Kayir-a 
Kâmil Kınlkoğkı 
İbraMm Saffet Omay 
Gevalt önder 
önder Sav 
îlyıaa Seçkin 

ANTALYA 
AbdorraMım Erdem 
Remzi Yıflanıaz 

ARTVİN 
Turgut Altankaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Aylıan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe *. 

ı Borçlarının 10 Yılda 
Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 159 

Kabul edenlef : 157 
Reddedenler : — 

Çekinir ler : — 
Geçersiz oylar : 2 

Oya katılmayanlar : 287 
- Açık Üyelikler : 4 

[Kabvil edmUr] 

BALIKESİR 1 
İlhan AyıteMn 
Naoatâ Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BURDUR 
Osman Aykul 
AH Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Efaen 
Yasin Hatiboğlu 
ihsan Tombuş 
Turan Utku 

DENİZLİ 
HüiseySö; Er çelik 
Hasan Korüomazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Halat Kahraman 

EDİRNE 
1 İlhan Işık) 
1 Cevat Sayın 

ELİZIÖ 
I Basaaa Buz 

ERZİNCAN 
| Hüsamettin Atabeylâ 

— 2 

Hasan Çdtinkaya 1 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
İsmail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
NîyazS Chıal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Bartoğilu 
M&hmöît Ozırıpri' 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Ç&mın 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamıik Tekin 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet ökmen 

1 Ali Nejat Ölçen 

14 — 

(Çoğunluk yoktur.) 

İlhan Özlbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztumç 
Mehmet Emin Sungur 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
KAHRAMANMARAŞ 

Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi KesMn 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

1 KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargli] 
Ceımal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagüm 
Mehmet Dedeoğlu 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

http://il.AVUilJ.VXlV
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KONYA 
ismet Büyükyaylacı 
Bıahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Hahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Eraoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevil gen 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
ibrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 

Kemal Tabak 
Adburrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Hıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hatıcıoğlu • 
Mete Tan (L Ü.) 

MARDİN 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabra Dörtkol 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 

SAKARYA 
M. Vedat önsnl 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın.' Oğuz 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol • 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Feyzulılah Değerli 
AK Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Adil Adli OineE 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 

TUNCELİ 
Nihat SalLtıik 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedırhanoğlu 

YOZGAT 
AM Fuat Eyüpoğılu 
Nedliım Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altanay 
K©mıal Anadol 
Bülemt Eeevit 
Mehmet Zekâ Okur 

[Geçersiz Oylar] 

SAMSUN 

İrfan Yankutan 

RİZE 
O. Yılmaz Karantman-
okln 

[Oya KatılmayanlarJ 

Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçjk&r 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa îmiırzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçeilik 
Feriiha Fatima öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Salbaibattıin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Zdya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz! Baykal 
ömor Buyrukçu 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
ismet Sezgin 
Behîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Keım&l Alver 
Cihat Biligehan 
ibrahim Bıehrasm Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) (İ.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özikök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Enim Aca.r 
Ali Elverdi 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
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Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI -
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
•LvaSfim. Farlar 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza G-eaıçoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllfttif Ensard'oğkı 
Rooaıi Isöaenderoğlu 
Bahatt&n Karakoç 
Mahmut Kep otlu 
Mafamtrt Uyajııik! 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli GüiUkan 

ELAZIĞ 
Atillâ Affîâ 
ömier Naimi Barım 
Rasfcı Kü^üSkel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akclağ 
RaafeL GinMd 
Selçuk Emerdi 
Mehmet Fuat Fırat 
GıyasettSri Karaca 
(B.) 

Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ayşe Aliye Köksa'. 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
imam Hüseyin Incioğhı 
Mehmet özfkaya 

Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

\ GÎRESUN 
Nizamettiu Erişmen 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
Turgut Yücıel 

HAKKARİ 
Mikâil llçdn 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz (I. Ü.) 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Muötafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İ Ç E L 

Nazım. Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Bagtürk 
Servet Bayraınoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferrııh Bozbeyli . 
Vahit Yağar Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Nülifer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gültıis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 

Hüsamettin Tiyangan 
Şükriye To|k 
İhsan Toksan 
Nöedet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Noecar Türkcan 
Mahmut Tünkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Ozdıal 
Ali ZüMkâroğlu 

KARS 
Yasin Bozfkutft 
Abdülkerlm Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Cemdi Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Sabri Keskiim 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuik Imamoğlu 
Hayrettin Nakifboğlu 
Kâmül Özsarıyılduz 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memdüh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Ak'ay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşii 

KONYA 
Re§at Afcsoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan (B.) 
KemâiMtlin Gükakm 
Mustafa Kubilây Imuer 
M. Neoatli Kalay eıoğlhı 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
özar ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Ön ol Sakar 
Süleyman Tumıcel' 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (BT) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Gün eş tan 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca. 
Ahmet Bul da] ılı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragrp Ürier 

NİĞDE 
Mehmet Altın soy (Bşk. V.) 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuza!p 
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ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taratıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Sûdi Eeşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif lalam 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 

M. Meclisi B : 20 

îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
îdris Arikam 
Abdülbafes Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfiilk Fikret öveH 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatü 
Ahmet Durafkoğılu 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

[Âç%k 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»m< 

16 . 12 . 1976 O : 

TEKİRDAĞ 
Nfflıan llgüri 

TOKAT, 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 

Ömer Çafloroğlu 
Ekrem Dilkmren 
Lütf i Köktaş 
Ahm-ft Şensr 

URFA 
Mehmet Aksoy 
M-ehm'et Celâl Buctak 
Necmettin Cevhıeıri 
Mustafa Kılıç 
CelM Payda* 

üydikler] 

1 
1 
1 
1 

4 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

VAN 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arsılan 
llhami Çetin 
Mustafa Asra Ünsür 

ZONGULDAK 

Ahımet Mhat Atkın 
Sebâti Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Gönteüoğılu 
Cahit Karakai} 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

20 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 12 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X I . — TürMye Cumhuriyetti ile Irak Cumhuri

yeti arasımda 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 2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alırıma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAM ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 
1. — 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 açılma
sına îigtoiın önergesi. (10/18); Unfia Mileltvefkiülli Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözüm yollarını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka-
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
lîsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştınması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık 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 ilişfrin önergesi. (10/20) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi îçtiüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamalk amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

6. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamalk ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Miilet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
malk amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç-



tuzluğunun 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) j 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 . 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla- | 
rmda meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi- j 
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap- j 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) i 

10. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet | 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

11. — 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, 
MİMet Meclisi îçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

12. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti 'konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

13. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığım alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 ncü Millet Meclisi 
îçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

14. — 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) I 

15. — 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, 
i Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde

leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
\ kin önergesi. (10/31) 

I 16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
! Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil

letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
j kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli-
J tîkasma etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
i nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad-
I deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
j kin önergesi. (10/32) 

17. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan-

j lan saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil-
j let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

18. — 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 îçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

19. — 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) 

20. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla-

1 rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi îçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 

I saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi îçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

I , 2 2 , \— Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9. ar--
I kadaşının, Yahya Demjrel'e ait Orman Ürünleri ve 



înşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamaık 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyaranca bir MecMs Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/39) 

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasamın 88 nci, Millet MecM İçtüzü
ğünün 102 ndi maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nd maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör-
güüenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasma ilişkin öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nd mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasma 
ilişkin önergesi. (10/43) 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

29. — Adarta Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır' 
sa Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıy
le, Anayasamın 88 nd, Millet MecM İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açdmasma ilişkin önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine
macılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd Millet 
MecM İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına üKşkin önergesi* 
(10/46) 

. 3 1 . — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkıM bîr katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nd, Millet MecM İçtüzüğünün 102 
nd maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
aıtamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nd maddeleri uyaranca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

34. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 86 
nd, Millet MecM İçtüzüğünün 102 nd maddeleri 
uyarınca bir Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/50) 

35. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet MecM İçtüzüğünün 102 nci mad-
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nın ülke yararına olup olmadığımı saptamak amaciy-
le, Anayasanın 88 nci, Mütet MeoMsi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecİs Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet MecUM içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

45. — İstanbul Mildtvekilli Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve. mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 v© 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, muştaki karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siiyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Mec'lsi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşınım, zeytin zararlıları ite savaşta başarısız-
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı poMcaiaranın üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet MecM İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına Şişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mi&t Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına iişkin önergesi. (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
MiMet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya* 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda oKuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olana
ğını efllinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Malhkemderinin uygulama 
işflemfaim sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
M'Het Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genöl Görüşme açılmasına iişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alımı politikası-

46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimilere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Milet MecM İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedıbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi. 

^(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınlarım se
beplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşınım, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ûle gerçek gelirini saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, MİM Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca hir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacı y-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

51. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

52. — Bundur MlilİetvelkiM Osman Aykui ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1Ü3 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gereki; 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) 

54. — 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. (10/73) 

55. —• Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 
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57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 

11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

58. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, 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 bu.' Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

59. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik 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) 

60. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

61. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

62. — 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) 

63. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 



64. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu j 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav- I 
Tanışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına «lişkin 
önergesi. (10/82) 

65. — Hatay MPertfadkÜlıi Mallilk YAnıan ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se- I 
hepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) I 

66. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci~ maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına /'lişkin öner
gesi. (8/8) 

67. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'dakı Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 J 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

68. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgüilerini Sos- I 
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan- I 
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil- j 
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri I 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Jişkin 
önergesi. (10/84) 

69. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve I 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını I 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 I 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır- I 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) I 

70. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* Alhnsoy I 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'iıı, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
mejuana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, I 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzü&Linün 102 ve I 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması I 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) I 

71. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma I 

Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Mecıisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınoa bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

73. — Afyonkarahisar 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 Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

74. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişemıemesinin nedfânilerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

75. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

76. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

77. — 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saplamak 



amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

79. — 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) 

80. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım paylan ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırmasi açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

82. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

83. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

84. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve. Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

85. — 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 davalarım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

t -
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

86. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

87. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

88. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırmasj açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

89. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

90. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

91. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri 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) 

96. — 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 uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

97. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunması 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) 

98. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

99. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün i 02 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

101. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/115) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plaka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa^ 
nın 88 nci, Mület Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

107. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 
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108. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gereikli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

112. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

113. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

114. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarım saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclîs Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

115. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

116. — Burdur Milletveküi Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin soranlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 1Ö2 ve 103 ncü madde
leri uyarınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

117. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

118. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

119. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem doiayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 1CÎ2 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin istanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 1<02 ve 1Cİ3 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 



124. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve ••temasları komutanda Ama/yasanın 88 nc'i, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

2. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

4. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

6. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

8. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

9. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kacından sözlü soru önergesi. (6/55) 

10. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

11. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

12. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

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

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

14. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanmdan sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

15. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

16. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

.17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
f>özlü soru önergesi. (6/75) 

18. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

19. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

20. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

22. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/82) 

23. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

24. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

25. — 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) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 
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27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/871 

28. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

29. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

30. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

31. — Muğîa Milletvekilli Ahmet BuManlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

'33. — Süvas Milletvekilli Eikreım Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

34. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türtk Yükseltme Geımıiyıetfi» nıin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

35. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Bıdkianiı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

37. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi. (6/105) 

38. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemek
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

39. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına üişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

42. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

47. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

48. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

49. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

50. —• Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

51. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik ̂ Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

52. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

53. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

54. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 
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55. — Ankara Milletvekili Necdet Evüyagil'in, 

İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (ö/l 28) 

56. — 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) (*) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

59. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilğehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

60. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi. 
(6/136) 

62. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

63. — 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) 

64. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

67. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

68. — Ankara Mil'etivetkıii Necdet Evüyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

69. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

70. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik' 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

71. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

74. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

75. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

76. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

77. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

78. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

79. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 
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80. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar* 
Iarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/173) 

81. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

82. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

83. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

85. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

86. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. 
(6/190) (*) 

87. — 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) (*•) 

88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

89. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

90. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

91. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

93. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 

ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

94. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) '(*) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

96. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

97. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

98. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

99. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

100. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

102. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

103. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

104. — 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 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
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•bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

107. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğiu'nun, Spor Aka
demisinin. açıimıasmı geciktirmesine, ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Orta. Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
sorusu, (6/196) 

109. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

110. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

111. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahaıtlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

112. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

113. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

114. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

115. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatınıa ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgil Danıştay kararına 
ilişkin Başbakan/dan sözlü soru önergesi. (6/201) 

117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) .(*) 

119. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Eoevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

120. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Brbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Feihim Adak'ın Güney Doğu gezüerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/232) (*) 

121. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğicim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

122. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
iişbin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/205) 

123. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün,' Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

124. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

125. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

126. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke-
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

127. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'm, Yusuf Kahraman Pois Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

128. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eği'tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) (*) 

129. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk FolkUor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 
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130. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararma 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilüşkiiû Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

131. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Paris'te Türküye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözM soru önergesi. (6/212) 

132. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C; H. P.li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

133. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
Ifişkikı Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

134. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

135. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 
. 136. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 

Krz Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

137. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

138. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

139. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*) 

140. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

141. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giTin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

142. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

143. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 

ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

144. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

145. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos' 
luklarımıza yapılıan suifcastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

146. — Adana Milletvekili İlter Çubuukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi* 
(6/253) (*) 

147. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

148. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

149. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düzioi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

150. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

151. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

152. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

153. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Ticarî îliirnfcr Akademilerine ilişkin Milî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

154. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Milî Eğittim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

155. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 
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156. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve makilerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkim Mlillî Eğitüm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/263) (*) 

157. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm, 
eylemi öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

158. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

159. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

161. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

162. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'm, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

163. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

164. — Sivas Milletvekili Mustafa Tirrrisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

165. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

166. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

167. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğîu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

168. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

169. — 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) (*) 

170. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

171. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarınla ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

172. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalışmöilasrına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

174. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1974 
1976 yılarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önargesi. (6/280) (*) 

175. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

176. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

177. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğirim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

178. — Trabzon Milletvekili ̂ Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

179. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 < 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

180. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

181. — Tekirdağ Milötvdtoli Yıllmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 



182. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
alaylarda yakalanan eylemcilerin temliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

183. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Mtilî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere iıişkıin Millî Eğitim Bakamından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

184. — 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) (*) 

185. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev »alan, bir sıiyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekii ve senatörlere ilşkün Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/291) (*) 

186. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/293) (*) 

187. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

188. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 3.1.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa aîma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/294) (*) 

189. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kknliiklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Milî Eğitim Bakanından sözlü -soru önergesi. (6/296) 
(*) 

191. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
îşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

192. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'm, Kayseri Mimar Sinan îlıköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

193. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

194. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. 
(6/240) 

195. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

196. —Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü sıoru önergesi. (6/323) (*) 

197. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Siirt ÎM ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

198. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgli bir yapıtın isviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

199. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa-
Hsyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

200. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına iişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

201. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yıllan arasında istanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

202. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin MıiMÎ Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/308) (*) 

203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Müî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

204. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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205. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

206. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

207. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleştik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

208. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'm, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

209. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

210. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi. 
Ity318) (*) 

211. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

212. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

213. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

214. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

215. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

216. — Urfa Mületveküi Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

217. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

218. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
ın, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

219. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
ın, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

220. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

221. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

222. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

223. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

224. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

225. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

226. — Eskişehir Mületveküi Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil Öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

227. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 
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228. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/34*3) (*) 

229. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (•) 

230. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

231. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

232. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları la ilişkin Sanayi ve Tek-
moloj1! Balkıanınıdlaın sözlü sonu önergesi (6/320) (*) 

233. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

234. — Hakkâri Milletvekili Mikail îlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

235. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

236. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibeti-
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 
(*) 

237. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

238. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğîu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

239. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

240. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
lu'nun, Çifteler İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

241. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
Iu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

242. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

243. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (•*) 

244. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

245. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

246. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

247. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

248. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

249. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur içîn hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 



— 20 

250. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Cayma akı-
tılrnasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 

251. — içel MMdtvdfliİ Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üm'versiitesiniie Mersin bölgesin-
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine diskin Başbakandan sözü som önergesi (6/374) 

252. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka-
nuni&aon kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

253. — Afyonkarahisar- Milletvekili Süleyman 
Mutkı'ııun, Üniversitelere girecdk talebelerin tespiti 
içim y&pıbaoak merkezî sistem smavlamna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesıi, (6/376) (*) 

254. — Manisa Miletveöcii Mustefa Ok'un, 1975 
yılı kûtUü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara-
smdıalki farkın üreticiye ödenmesine Miskin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

255. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378)..(*) 

256. — ü&ölu Mlfefcv&kil Abdi özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözMi soru önergesi. (6/379) (*)' 

257. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
itJhaMnin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

258. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

259. —Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ın, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

262. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında îlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

263. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

264. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

265. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

266. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

267. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

268. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

269. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın -
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

270. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

271. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

272. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

260. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'-
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

261. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
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273. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 

kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

274. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

275. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nuin, Eğitim enısitü'tlüleriınie öğrenci alınış şekline Mis
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

276. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (•) 

277. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

278. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) 

279. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
iklin MM Eğüiüiim Balkanından sözli soru önergesi. 
(6/400) (*) 

280. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Kur'an 
kurslarında öğretildiği iddia edilen gizli yemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/401) (*) 

281. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, istan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözli ısoru ön/ergesli. (6/402) (*) 

282. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

283. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önıengesli. (6/404) (*) 

284. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

285. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazün» İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

286. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/407) (*) 

287. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon ilindeki YSE çalışmalarına ve toplu sözleş
meden yararlanamayan Yol - Su işçilerinin durumla
rına ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/408) (*) 

288. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

289. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere 'ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözli soru öner
gesi. (6/373) 

290. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

291. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren-
dlerıe Diskin Millî EğMm Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 

6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 2. — 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) 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç-



Iâr 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) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşımn haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar 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) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tanih'i : 18 . 5 . 1976) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postaculara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
'bakıcılarına ve koradokltör, harelket memuru, gardıf
ren, makasçı, manevraca gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayuk Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, hıalkikındia kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turıiznı Komlilsyonu raporu ve îçtüzü-

"" gün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

7. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Mikstvekii Ihan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayüı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komıilsıyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ©ski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
rap@ru. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

9. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de-
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ğiştMtaesine dair kanun taısarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtıma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

10. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas MMetvekiM Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma (tarihi : 19.6 . 1975) 

X 11. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna ibağlı cetvellerde değişiklik yapılaması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karıma Komisyonu 
başkanlıkları (tezkereleri. (ıM. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtana tarihi : 30.6.1975) 

12. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3.7.1975) 

13. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
saydı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sos/al 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

14. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

15. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 3 . 1976) 
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18. — 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) 

19. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 20. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

21. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları rapor-

* lan. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

22. — 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) 

23. — 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 24. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 4 . 1976) 

X 25. — 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) 

26. — 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 ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 27. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satjlmasına 
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 28. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 ; 4 . 1976) 

X 29. — 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) 

30. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 31. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 ,5 . 1976) 

32. — Muş Milletvekili Telkin İteri Dilkmein'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

33, — Sakarya Milletvekili _ Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
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üyettği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

34. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1976) 

35. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması . hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

36. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu 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) 

37. — 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 38. — 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) 

39. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
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) 

40. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcr ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı ada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

41. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

42. — 222 sayılı ilköğretim 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) 

43. — 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 1970 

X 44. — 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) 

45. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve Içtüzüçün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

46. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi: 3 . 6 . 1976) 

47. — 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 içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

48. — 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 Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

49. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar? (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 
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X 50. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. U/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

51. — 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) 

52. — 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) 

53. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9.6. 1976) 

54. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabrı" 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) 

55. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıvaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 

56. — Konya Mi'llötvelk'i'lii Şener Battal'm, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtıra ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

57. — 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 İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

58. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3 .7.1974,11 . 6 . 1976) 

X 59. — 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 Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapJma-
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204v; 1 ncıi ek) (Dağıtma tarihleri r 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

X 60. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, 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 Sanlı'nın, 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 . 1976) 

X 61. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddfsiırn (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 1 6 . 6 . 1976) 
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X 63 .— 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 

Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın. 
İsparta Milletvekili Süleyman Demire] ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 64. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili trfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet ökrnen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136. 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 65. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım Inebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 

komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

66. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

67. — Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 68. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı KÖylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

69. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

70. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 71. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 72. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adîtlet ve Plan korniş-
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yonlan raporları. (1/285) (S. Sayısı : 3 81-) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 73. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Mîllî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 74. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

75. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 ndi maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

76. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

77. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

78. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı kakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

79. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 

ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 80. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir-
fiği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihı 
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 saydı Kanunla değişik 1 nci madde* 
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

81. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci* 
riVin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

82. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

83. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayıü Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

84. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 ; 1976) 

85. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
TunagiFin eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibimden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayrsı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976) 

X 86. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta-
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Ed'irne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 



îslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 , 7 . 1976 -. 22 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili İlhami Ertemin, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

88. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 89. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme ahnıma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 ndi maddesi uyanınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupmar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddeısi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11.. 11 . 1976) 

93. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 

içtüzüğün 38 nci maıddeai uyarinca gündeme atama 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma târihi : 
11 . 11 . 1976) 

94. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 4C3) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 11 . 1976) 

97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

98. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

99. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 100. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 ar
kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 .11 . 1976) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 , 1976) 
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X 102. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7.12.1976) 

X 103. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976} 

X 104. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın

ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 ... 1976) 

105. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sâ  
yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

106. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî idare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa-. 
yısı : 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösteriri 

*$*m 

(Millet Meclisi Birleşim : 20) 
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İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 Arkadaşının, Köye 
Götürülen Hizmetlerden Alınan Katdma Paylarımn Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu ile İçtü
züğün 38 nci Maddesi Uyarınca Genel Kurul Gündemine Alınma

sına Dair Önergesi ( 2 / 9 ) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2/9 esas numarada kayıtlı bulunan; «Köye götürülen hizmetlerden alman katılma paylarının kaldırılması 
hakkında kanun teklifi», 7 . 7 . 1975 tarihinden beri Plan Komisyonunda bulunmaktadır. 

içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca, Genel Kurul Gündemine alınması hususunu arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

11,5,1976 

Aydın Eskişehir Kastamonu 
Behiç Tozkoparan Prof. Dr. Orhan Oğu: Sabri Keskin 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köye götürülen hizmetlerden alınan katılma Paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifimiz ge
rekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
25 . 10 . 1973 

İsparta 
Süleyman Demirel 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Muğla 
Nahit Menteşe 

Eskişehir 
Prof. DK Orhan Oğuz 

Eskişehir 
Seyji Öziürk 

Samsun 
Selâhattin Kılıç 

Kastamonu 
Sabri Keskin 
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G E R E K Ç E 

Halen, uygulanmakta olan köye götürülecek hizmetlerden katılma payı alınması usulü köyler arasında iki
lik yaratmakta ve fakir köyler aleyhine zengin köylerin bu hizmetlerden öncelikle istifade etmelerine yol aç
maktadır. 

Bu durum, fakir köylerin Devletten umutlarını kesmelerine, zaman zaman çeresizlik içinde Devlete küsme
lerine bile sebep olmaktadır. 

Teklif olunan kanunla Tcöye hizmetlerin götürülmesinde katılma payı öncelik kazandırma vasıtası olmaktan 
çıkarılacak böylece, hizmetlerin daha âdil ölçülere göre köylere götürülmesi mümkün olacaktır. 

Bu şekilde, götürülen hizmetlerden katılma payı alınmayacağından, köylerde kalacak olan meblâğların bu 
köylerin iktisadî ve sosyal kalkınmaları hizmetinde kullanılmaları imkânı da doğacaktır. 

Tasarının kanunlaşması halinde, köylerimizin iktisadî ve sosyal kalkınmasının hızlanmasına yardımcı oluna
cak ve gerçekleştirmeye çalıştığımız sosyal refah devleti hizmetlerinin köylere daha çabuk ve dengeli bir şekilde 
ulaştırılması bağlanacaktır. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No: 2/9 
Karar No: "9 

İçişleri Komisyonu Raporu 

4 , 7 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan katılma 
paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşme sonunda, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere, hizmetlerin daha âdil ölçü
ler dairesinde, köylere götürülmesi maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan teklif, prensip itibariyle Ko
misyonumuzca da uygun mütalaa olunarak, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tatbikatta olması muhtemel güçlükleri bertaraf etmek ve mente sarahat vermek gayesiyle kanun başlığı, 
1 nci ve 2 nci maddeler, değiştiriş metnimizde de görüleceği üzere, ifade ve ibare bakımından değiştirilmiş, 
3, 4 ve 5 nci maddeler ise teklif metninde olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu değişikliklerle kanun tekli
fi kabul edilmiştir. 
, Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İçel 

Hikmet Baloğlu 

Afyon Karahisar 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

İstanbul 
M. Kâzım Özeke 

Başkanvekili 
Mardin 

Nurettin Yılmaz 

Çorum 
Etem Eken 

îmzada bulunamadı. 

Kayseri 
Mehmet Altmışyedioğlu 

Tokat Van 
Ali Kurt İhsan Bedirhânoğlu 

imzada bulunamadı, İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
izmir 

Remzi Özen 

Eskişehir 
Niyazi On al 

Mardin 
Ahmet Türk 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN DEMİ-
REL VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Köye Götürülen Hizmetlerden Alınan Katılma 
Paylarının Kaldırılması Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Köye yol, su ve elektrik götürül
mesi hizmetlerinden dolayı bunlardan istifade eden 
köylerden hiçbir ad ve namla katılma payı alınma
yacaktır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte: 

a) Kendilerinden katılma payı alınmış ve henüz 
hizmet götüriilmemiş köylere bu hizmetin götüriilme-
sindeki sıra saklı tutulur ve katılma payları iade olu
nur. 

b) Katılma payı alınıp da hizmet götürülmekte 
olan köylere alınmış bulunan bu katılma payları ay
nen iade olunur. 

c) Kendilerine hizmet götürülmüş olup katılma 
paylarından borçlu köylerin bu borçlan silinir. 

MADDE 3. — 1312 saydı Türkiye Elektrik Ku
rumu Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkra-
Ian 7478 sayıh Köy İçmesulan Hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin (d) fıkrası yürürlükten kaldmlmış-
tır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımını takip eden 
malî yd başında yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma 
Payı Alınmaması Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağlı 
kurumlarca götürülen hizmetler karşılığında hiçbir 
ad altında katılma payı alınmaz ve bedenen çahştı-
rdamaz. 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte: 

a) Kendilerinden katılma payı alınmış ve henüz 
hizmet götüriilmemiş köylere bu hizmetin götürülme-
sindeki sıra saklı tutulur, 

b) Kendilerine hizmet götürülmüş olup katdma 
paylarından borçlu köylerin bu borçlan istenmez. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul etgfoyştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 




