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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
özal; Burdur Süt Fabrikasındaki grev ve süt üretici
lerinin durumu konusunda 25 nci Birleşimde konuşan 
Burdur Milletvekili Osman Aykul'a cevap veren gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman'ın, Ankara' 
daki kömür ihtiyacı ve dağıtımı hakkındaki gündem 
dışı konuşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç cevap verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, tertiplen
miş siyasal olaylar ve saldırıların faillerinin adalet
ten ve kamuoyundan saklandığı ve 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan da, bakan
ların yurt dışı gezileri konularında gündem dışı birer 
konuşma yaptılar. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Beali ve 12 
arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili olarak 
alınan ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/142) okundu; gündemdeki yerini alacağı ve sı
rası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Danışma Kurulunun : 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül

me sırasına dair önergesi ile; 
Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin

de belirtilen sebep ve süre ile izin verilmesi kabul 
edildi. 

İstanbul Milletvekili Ali Nejat ölçen'in, «5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
maddesine 2 fakra eklenmesine dair kanun teklifi» 
nûı (2/624) doğrudan doğruya gündeme alınması hak
kındaki önergesi kabulj 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Toplu Sözleş
me Yetkisinin Saptanmasında Refarandum yapılma
sına ilişkin. (2/448), 

Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Köksal'm, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Yasasının Ek 6 nci 
maddesini değiştiren 2013 sayılı Yasanın yürürlük 
tarihinin 1 . 3 . 1971 tarihine götürülmesine dair 
(2/699) ve 

Karı ve Kocanın Emekli Sandığına bağlı iştirak» 
çi olmaları halinde birisinin ölümünde maaşının 
sağ kalan diğer eşe bağlanması hakkında (2/667) 
kanun tekliflerinin doğrudan doğruya gündeme alın
malarına dair önergeleri ise reddolundu. 

Açık oya sunulan : 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti ara

sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Ka
nun tasarısı. (1/270) (S. Sayısı: 325) ile; 

Kars Milletvekili Doğan Arasîı'nın, küçük çift
çilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle 
faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifinde (2/516) 
(S. Sayısı : 292), Birleşimin sonunda açıklanan oyla
ma sonuçlarına göre, çoğunluğun bulunmadığı ve oy
lamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 ar
kadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan katıl
ma paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifinin 
(2/9) (S. Sayısı : 331) maddeleri üzerindeki görüş
melere devam olundu. 

4 Ocak 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19,05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Memduh Ekşi Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 1 . 1977 Sah 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 sa

yılı T. Ç. Emekli Sandığı Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun teklifi. (2/742) (Plan Komisyonuna) 

2. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
6 . 5 . 1930 tarihli 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha 
Kanununun 123 ncü maddesine 1 fıkra eklenmesine 

ilişkin kanun teklifi. (2/743) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Adalet komisyonlarına) < 

3. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 
359 sayılı Türkiye - Radyo s Televizyon Kurumu Ka
nununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/687) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1977) (GÜN
DEME) 
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Rapor 
4. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan 

Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Da
ir Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında 
C. Senatosu Genel Kurulunda onaylanan C. Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ile C. Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri ve 
M. Meclisi Anayasa Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/232; C. Senatosu : 1/276) (M. Meclisi S. Sayısı : 
212'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 605) (Dağıt
ma tarihi J4.1,1977) (GÜNDEME) 

Yazık Sorular 
5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Mani

sa - Saruhanh - Mütevelli kasabası Belediye Başkanı
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı sora önergesi. 
(7/1591) 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, İstanbul Belediyesinin gelir ve giderlerine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1592) 

7. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, turfanda 
sebze üreticisine ucuz kereste teminine ilişkin Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1593) 

8. — İçel Milletvekili Çetin Ydmaz'm, üçlü öğre-
tim yapan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1594) 

4 . 1 . 1977 O : 1 

9. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın* fıstık üre
ticilerinin kooperatif ve banka borçlarının ertelenme
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1.595) 

10. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Çukobirlik 
ortaklarının kooperatif borçlarının ertelenmesine iliş
kin Ticaret ve Köy İşleri Bakanlanndan yazılı soru 
Önergesi. (7/1596) 

11. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur* 
un, İstanbul ilinde Hazineden arazi ve arsa isteyen be
lediyelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1597) 

12. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, devletleş-
tirilen özel yüksekokullara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1598) 

13. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, T. C. 
Merkez Bankasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1599) 

14. — İçeî Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, Taş-
ucu Balıkçılık Kooperatifinin elinde bulunan dalyan
lara ilişkin Maliye ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlarından yazıh soru önergesi. (7/1600) 

15. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, HASTAŞ 
in durumuna ilişkin Ticaret Bakanından yazıh soru 
önergesi. (7/1601) 
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BÎRÎNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin burada bulunduklarım bil
dirmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan'ın, bakanların yurt dışı gezileri hak
kında 26 ncı Birleşimde gündem dışı konuşan Çankırı 
Milletvekili Mehmet Ali Arsan'a cevap veren gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Geçen birleşimde yapılan bir görüş
meye cevap vermek üzere Başbakan Yardımcısı Sa
yın Erbakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhte
rem Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Yüce Meclisin 30 Aralık 1976 Perşembe günkü 
oturumunda, Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali 
Arsan Bey arkadaşımız gündem dışı bir konuşma 
yapmışlar ve Hükümetimiz üyelerinin dış seyahatle
ri, dışarıda yapılan anlaşmalar hususunda Yüce Mec
lise bilgi arz etmeleri arzusunu izhar etmişlerdir. Bu 
konuşmalarında, bilhassa TRT'nin, Doğu Bloku ül
kelerine yapılan seyahatler hakkında geniş bilgi ver
meye özendiği halde, bendenizin İtalya'ya yapmış ol
duğum seyahat hakkında son derece ölçülü davran
mış olduğuna da işaret ederek, bilhassa bu İtalya se
yahati hakkında Yüce Meclise bilgi arz edilmesi hu
susuna işaret buyurmuşlardır.- Bendeniz, muhterem 
arkadaşımızın bu arzularına uymak ve aynı zamanda 
da hakikaten bu kabil anlaşmalar hakkında kısa da 
olsa Yüce Meclise bilgi arz etmek görevini ifa etmek 
üzere şu anda huzurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, İtalya'ya vaki olan se
yahat, İtalyan Hükümetinin daveti üzerine cereyan 

etmiştir, Hükümetimizin, Devletimizin planlı kalkın
ma çalışmaları çerçevesi içerisinde yapılmış olan bir 
seyahattir. Şöyle ki : 

Bilindiği gibi, bugünlerde Dördüncü Beş Yıllık 
Planın hazırlıklanyla meşgulüz. Bundan önce 3 tane 
plan devresi geçirdik. Bu geçirmiş olduğumuz plan 
devrelerinde, umumiyetle, plan içerisindeki çeşitli ya
tırımların dış işbirliği konuları, plandan önce halle
dilmek imkânı olmadı. Plan yürürlüğe kondu; bun
ların halledilmesi için senelerce çalışmalar yapmak 
ihtiyacı doğdu. Bu ise, plan tatbikatında birtakım 
güçlükleri ve aksamaları doğurmuştur. Dördüncü 
Beş Yıllık Planı hazırlarken, bu planın dış işbirliğine 
taalluk eden hususlarını, mümkün olduğu kadar, bu 
planı Yüce Meclise takdim etmeden önce aydınlığa 
kavuşturmaya Hükümetimiz hususî bir ehemmiyet at
fetmektedir. Bu sebepten dolayı da, gerek geçen yıl 
başlatılmış olan büyük ağır sanayi yatırımlarının teç
hizatlarını temin etmek ve gerekse Dördüncü Beş 
Yıllık Planın belkemiğini teşkil edecek olan Önemli 
yatırımların dış münasebetlerini tanzim etmek açısın
dan kesif bir çalışmanın içindeyiz. İtalya'ya vaki olan 
seyahat ve İtalya'da imzalanmış olan Türk « İtalyan 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve bu anlaşmaya da
yanılarak imzalanmış olan 1 milyar dolarlık Kredili 
Sınaî Teçhizat Alınması Anlaşması, bu genel çalış
manın içerisinde bir bölümü teşkil etmek üzere vaki 
olmuştur. 

İtalyan Hükümetinin davetlisi olarak gittiğimiz 
bu seyahatte, Türk Hükümetini temsüen, İtalyan 
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Cumhurbaşkanı ile ttalyan Saşbakanı ile ttalyan Baş
bakan Yardımcısı ile italya'nın Dışişleri Bakanı, Dış 
Ticaret Bakanı ve Senato Başkam ile görüşmek fır
satını elde ettim. Ayrıca, İtalya'da bu seyahat esna
sında iki önemli anlaşma imzalandı: Bunlardan bir 
tanesi, Türkiye « İtalya Ekonomik tşbirliği Anlaşma
sı; diğeri de, biraz evvel arz ettiğim gibi bu anlaş
maya dayanılarak 1 milyar dolarlık Kredili Teçhizat 
Alımı Anlaşmasıdır. Bu anlaşmaları takiben de, bun
ların tatbikatına taalluk eden, çok kısa bir zamanın 
müsaadesi içerisinde, İtalyan sanayiinin hangi nok
taya eriştiğini İtalyan Hükümeti göstermek için bazı 
seçilmiş müesseseleri örnek olarak gösterdiler. Bu se-
yahatta, aynı zamanda kısa bir süre esnasında, bu 
örnek sınaî tesisleri ziyaret etmek ve buradaki ilgili
lerle konuşmak imkânını da elde etmiş olduk. 

İtalya'ya vaki bu seyahatimiz esnasında, hakika
ten Türkiye İtalya ile iyi dostluk ve işbirliği kurmak 
hususunda ne derece samimî bir arzu besliyor ise, 
İtalya'da da Cumhurbaşkanından, temas ettiğimiz 
müesseselerdeki yetkililere kadar herkesin Türkiye 
ile samimî bir işbirliği kurmak arzusu içinde olduk
larını tespit ettik ve bu tespitimizden de büyük bir 
memnuniyet duyduk. 

Bilindiği gibi İtalya ile NATO paktı içerisinde 
müttefik bulunuyoruz. İtalya, aynı zamanda Ortak 
Pazann bir üyesidir. Türkiye'de Ortak Pazarla, bilin
diği gibi, Katma Protokol çerçevesi içerisinde kendi 
nevine, şahsına münhasır özel münasebetler içinde 
bulunan bir ülkedir. 

Bu temaslarımız, iki dost ülke arasındaki müna
sebetleri geliştirmek hedefine matuf olmuştur. Bu 
meyanda bilhassa NATO içerisinde güney kanatla 
kuzey kanat arasında son zamanlarda meydana ge
len dengesizliği gidermek açısından, İtalyanlar, Tür
kiye ile yakın bir dostluğa ehemmiyet atfettiklerini 
açıkça ifade etmişlerdir. 

Yine Ortak Pazar içerisinde, Ortak Pazar ülkele
ri müştereken paralarının değerlerini sabit tutacakla
rına, ülkelerin para değerlerim dalgalanmaya terk 
ettikleri için, bu mekanizma zengini daha zengin, fa
kiri daha fakir yapar bir karekter göstermekte, do-
layısıyle Ortak Pazarın kuzeyindeki ülkelerin para
ları kıymetlenmekte, buna mukabil İtalyan parasmm 
kıymeti günden güne düşmektedir. Bu durum karşı
sında da İtalya, Türkiye ile yakın bir işbirliği ihti
yacının içinde bulunmaktadır. Ayrıca, İtalya, eko
nomisinin içine düşmüş olduğu krizden kurtulması 
için, dış ticaretteki dengesizliği gidermek açısından, 
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kurmuş olduğu sınaî müesseselere, sipariş temin et
me ihtiyacı içinde bulunmaktadır. Bu ise, mütekabil 
olarak, bizim ağır sanayi hamlemizdeki teçhizat ih
tiyacımızı karşılamak bakımından, güzel bir fırsat 
manası taşımaktadır. 

Bu sebeplerden dolayıdır ki, Türkiye ile İtalya 
arasındaki işbirliği, her iki ülkenin yararına, sağlam 
temellere, bazlara dayanmaktadır. 

İtalya ile Türkiye bugüne kadar, iki ülkenin Ku
zeyindeki Avrupa ülkelerine ziraat ürünlerini, tarım 
ürünlerini pazarlarken, birbirlerine rakip durumda 
olmuşlardır. Bu , görüşmelerimiz esnasında, bu reka
beti ortadan kaldıralım, birbirlerine benzer olan ta
rım ürünlerimizi müştereken, elbirliği ile pazarlaya
nın fikri üzerinde ehemmiyetle durulmuştur. Aynı 
zamanda İtalya ve Türkiye'nin güneyindeki elliye ya
kın, bir milyar nüfuslu Müslüman ülkelerle münase
betlerde de, sınaî ürünlerin bu ülkelere pazarlanma* 
sında yine iki ülkenin işbirliği yapması üzerinde de 
ehemmiyetle durulmuştur. 

Bu faktörler, bu işbirliğini takviye edecek, bu iş
birliğini artırmaya ihtiyaç duyuracak olan faktörler 
durumundadırlar. 

İşte görüşmeler, bu zemin üzerinde cereyan ede
rek yürümüştür. 

Hemen arz edeyim ki, Türkiye olarak, ağır sana
yi hamlesinin programlarını tamamladıktan sonra, 
bu sanayiin teçhizatının temin edilmesi hususundaki 
temaslarımız çok yöiîlü olarak yürümektedir. Bir 
yandan İtalya ile çalışmalar başlatıldığı gibi, öbür 
yandan Batı Almanya ile, Japonya ile ve aynı zaman
da Demirperde gerisi ülkelerle dahi, bu sanayi ham
lesinin teçhizat ihtiyacının karşılanması için, çok yön
lü çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. 

Bu münasebetledir ki, program açıklığıyle orta 
yere çıktıktan sonra, bu ülkelerle çalışmalarda müs
pet bir adım atabilmek bakımından ilk hareket İtal
ya ile olmuştur. İtalya ile yapılmış olan anlaşmaların 
fiilen imza noktasına gelinmesi için, takriben 3 ay
lık bir hazırlık devresi geçirilmiştir. Daha önce, Sa
nayi Bakanımız, bilindiği gibi konunun ne olduğu
nu, Türkiye'nin neler almak istediğini, nasıl almak is
tediğini izah etmek üzere, 2 ay kadar evvel İtalya'ya 
bir ziyarette bulunmuşlar idi. Sanayi Bakanımızın 
bu hazırlık çalışmalarını takiben anlaşmalar imza 
noktasına gelmiş ve bu anda bu anlaşmalar imza
lanmıştır. 

İtalya ile yapılmış olan anlaşmaların özünü kısa
ca arz ediyorum: Bu Ekonomik İşbirliği Anlaşma-
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sından İtalya ile Türkiye arasında ticari, ekonomik 
ve siifâr münasebetlerin geliştirilmesi arzu edilmek
tedir. 

Anlaşmanın 3 ncü amddesinde «İki Hükümet, ül
kelerinin ekonomik potansiyelini gözönünde bulun
durarak, özellikle aşağıdaki sektörlerde ortak çıkar
lar için yararlı ekonomik, endüstriyel ve teknolojik 
işbirliği imkânlarını müşahede etmişlerdir. 

Ağır sanayi, demir - çelik sanayii, motor, kam
yon, traktör sanayii, takım tezgâhlan sanayii, elektro
nik sanayii, elektromekanik sanayii, hidro - kar
bürler, kimya ve petro - kimya ve tarım sanayii, ula
şım ve haberleşme, tersaneler ve gemi inşaatı, ula
şım altyapısı, yollar, limanlar ve havaalanları, tekstil, 
deri sanayii, inşaat malzemesi, madencilik» 

Muhterem üyelerin dikkatlerini çekerim, bu Eko
nomik İşbirliği Anlaşmasında, biraz evvel saydığım 
bu sahaların baş kısmında yer alan önemli bir bölü
mü, Türkiye'nin İtalya'dan almak ihtiyacında bu
lunduğu teçhizata taalluk eden sanayi kollarıdır; fa
kat biraz evvel okumuş olduğum listenin ah sırasın
da yer alan sanayi konulan ise, Türkiye'nin İtalya' 
ya mal satabileceği sanayi sahalarım ihtiva etmekte
dir. 

Bu meyanda, bugünkü şartlar altında Türkiye, 
tekstil mamullerini daha geniş mikyasta İtalya'ya ih
raç edebilir. Konfeksiyon bakımından büyük bir 
potansiyeli vardır. Deri sanayii, inşaat malzemesi ve 
madencilik sahasında da Türkiye'nin İtalya'ya ve o 
kanaldan Ortak Pazar ülkelerine bugünküne naza
ran çok daha geniş mikyasta ihracat yapması imkâ
nı ve potansiyeli mevcuttur. 

İşte bu Ekonomik İşbirilği Anlaşması, bu potan
siyeli kuvveden fiile çıkartmak maksadını gütmekte
dir. Yine anlaşmanın içerisinde bulunan 4 ııcü mad
de şunu söylemektedir: 

«Hükümetler, iki ülkenin kuruluş, şirketler ve özel 
şahıslar arasındaki ekonomik, endüstriyel ve tekno
lojik işbirliği projelerini gerçekleştirmek için aşağı
daki noktalarda kolaylıklar sağlamayı taahhüt eder
ler. 

İmkânlar nispetinde ve söz konusu maddelerin 
nitelik ve niceliğini ve ayrıca, küçük ve orta endüst
rilerinin çıkarlarım gözönünde bulundurarak, iki ül
kede geçerli mevzuat ve uluslararası yükümlülüklere 
dikkat etmek suretiyle mümkün olan en uygun kredi 
şartlanın sağlamak.» 

Anlaşmanın bu maddesi, Türkiye'nin İtalya'dan 
alacak olduğu sınaî teçhizatta, İtalyan Hükümetinin 

Türkiye'ye kendi kanunlarının müsaade etmiş oldu
ğu azamî kolaylığı göstereceğini taahhüt altına al
maktadır. 

Yine imzalanmış olan Bir Milyar Dolarlık Kredili 
Teçhizat Anlaşması ise, bu anlaşmaya mütedair il-
rpli maddeler ise, İtalya'nın 1982 yılına kadar Tür
kiye'nin ağır sanayiine ihtiyaç duyacağı teçhizatın 

endi ülkelerinde üretmiş okluklan kısmını Türkiye' 
'n kalkınma programlarına uygun olarak teslim et

meyi taahhüt etmektedirler. 
İtalya'da mevcut kanunlar, bu kabil alış - verişler

le 10 yıllık krediye müsaade etmektedir. Aym za
manda, bu kredilerin de kullanma şekillerinde mal
lar, şayet komplike fabrika ise, kredi şartları fab-
âka işletmeye açıldığı andan itibaren başlamakta

dır. Belli bir makine teslimatı ise, bu makinenin fn-
'en teslimini takiben başlamaktadır. 

Her iki anlaşma, Türkiye'nin başlatmış olduğu 
Tİiyük sanayi kalkınma hamlesinde ihtiyaç duyulan 
-rmî teçhizatın İtalya'dan 10 yıllık bîr kredi ile satın-
ılmmasma imkân hazırlayan bir çerçeve anlaşmadır. 
Bu çerçeve anlaşma Türkiye'nin kalkınma hamlesi
ne önemli bir pencere açmıştır. Bu çerçeve anlaş
manın tatbikat anlaşmalan her iki ülkenin ilgili ku
ruluşları arasında yapılacaktır ye bu çalışmalar İra
den yürümektedir. Satınalınacak oln malların cinsle
ri ve teslim müddetleri, Türkiye'deki ağır sanayi ku-
reluşlarıyle İtalya'daki mütekabil kuruluşlar arasın
la şu anda yürütülmekte olan çalışmalarla tatbikat 
anlaşmalarına bağlanmaktadır. Bu çerçeve anlaşma 
ise, alınacak olan bu teçhizatın bedelinin Türkiye ta
rafından İtalya'ya ödenmesi hususunda Türkiye'ye 
10 yıllık bir kredi imkânı getirmektedir. 

Anlaşmanın diğer bir maddesine göre, bu bîr mil
yar dolarlık miktar artırılabilir. Bu sebepten dolayı
dır ki, Türkiye İtalya'ya bu anlaşmayı yürütmek için 
gittiği zaman, takriben 10 kadar ağır sanayi kurulu
şunun umum müdürleri de birlikte bulunmuşlardır; 
ttaîyan kuurluşlanyle kesif bir çalışma başlatılmıştır. 
Türkiye İtalya'dan ağır makine fabrikalannın teçhi
zatını, gübre fabrikalarının, petro - kimya fabrika
larının teçhizatını alabilir; bu sahada İtalyanlar dün
ya rekabetine müsait durumda gelişmiş vaziyettedir
ler. 

Alınacak olan malların flyatlan, dünya fiyatlan 
mertebesinde olacaktır; krediler, Hükümetten Hükü
mete kredi şartlann uygun olacaktır. 

Bu anlaşma, ümit ediyorum ki, planın Yüce Mec
lise takdiminden önce birtakım tatbikat anlaşmaları* 
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m yürürlüğe koymak suretiyle ülkemizdeki büyük 
kalkınma hamiesfaıe mühim katkı temin edecek bir 
anlaşma mahiyeti taşımaktadır. Bu sebepten dolayı
dır ki, anlaşmanın imzasını müteakip, aynı gün, Al
manya, İsviçre, Belçika ve Fransa hükümetleri İtal
ya'dan - dikkatlerinizi çekerim - malumat istemiş
tir; «Türkiye ile İtalya arasında Bir Milyar Dolarlık 
Bir Kredili Teçhizat Anlaşması birdenbire nereden 
ortaya çıkmıştır? Ne yapmak istiyorsunuz? Bize ge
niş bilgi veriniz» talebinde bulunmuşlardır. Yine Ha
riciyemiz kanafandan edindiğimiz bilgiye göre, ülke
lerden bir tanesi bu analşmayı kendi aleyhine yapıl
mış bir anlaşma telâkki etmeye kalkışmış, İtalyan 
Hükümetine bir protesto notası vermiştir. İtalyan 
Hükümeti ise bu ülkeye, «İki müttefik ülke arasın
da yapılmış bir anlaşmadır, çok tabiîdir. Hiçbir ül
ke aleyhine değildir» seklinde cevap vermiş bulun
maktadır. 

Bu anlaşmanın arkasından, çeşitli ülkeler Türki
ye'ye benzeri anlaşmalar yapmak için müracaat et
mişlerdir. Bu anlaşmanın arkasından, bundan önce 
gelip teklif vermiş olan bir ülke, «Eski vermiş oldu
ğumuz teklif peşin paraydı, şimdi o teklifi değiştiri
yoruz; biz de 10 senelik krediyle bu teçhizatı Tür
kiye'ye vermek istiyoruz» diye müracaatta bulunmuş
lardır. 

Anlaşma bizatihi kendi içinde önem taşıdığı gi
bi, diğer ülkelerde doğurmuş olduğu yankılar itiba
riyle de olumlu neticelere vesile olmuştur. 

Arkadaşlarımızın ağır sanayi yatırımlarımız hu
susunda bugüne kadar, «Bu teçhizat nereden temin 
edilecek? Hangi dövizle temin edilecek?» şeklinde 
sormuş oldukları suallere zannediyorum ki iyi bir 
cevap teşkil etmektedir bu anlaşma. Nitekim, bugü
ne kadar «Bu büyük yatırımların parası nereden 
bulunacaktır?» suali de sorulmaktaydı. Kısa bir süre 
önce Bütçe Komisyonunda yapmış olduğumuz mü
zakereler esnasında vaktiyle bu suali yöneltmiş olan ar
kadaşlarımız bu sefer, «1977 yılında ağır sanayi ya-
tınmlan için Sanayi Bakanlığı emrine kamu yatırım
ları, İktisadî Devlet Teşekkülleri de dahil, 44 milyar 
liralık yatırım imkânı veriliyor, bu para nasıl harca
nacaktır?» sualini tevcih etmişlerdir. 

Bu inkişafları memnuniyet verici birer merhale, 
birer adım olarak kayıt ediyoruz. 

Arkadaşlarıma bu kısa maruzatım esnasında du
yurmakta fayda gördüğüm iki husus vardır. 

Bunlardan bir tanesi; bu çerçeve anlaşmasının 
Hk tatbikatı, Türkiye'de kurulmakta olan 100 bin 

I motor ve 80 bin traktör imalâtı yapmak üzere prog-
I ramlanmış olan Konya fabrikalarının Usan konulan 
I hususunda yapılmış olan anlaşmadır. Bu anlaşma 
I çerçevesi içerisinde ilk adım atılmıştır. Şubat ayı so-
I nunda bu fabrikaların bütün teçhizatı hakkındaki 

projeler getirilecek, TÜMOSAN, Türk Motor Sa-
I nayii yetkilileriyle yapılacak müzakerelerde, bu pro-
I jelerde kesin bir neticeye varılmasına gayret edile-
I cek; Mart ayında da, bu varılacak olan neticeye uy-
I gun olarak, makine hallerinin inşaat projeleri Tür-
I kiye'ye takdim edilecektir. Bu, ağır sanayi sahasında

ki çahşmıalann bir bölümünü teşkil etmektedir ve 
Türkiye bugüne kadar yılda 300 milyon doları trak-

I tör ve traktör parçasına veren bir ülke iken, şim-
I di, aşağı yukarı bu mertebedeki bir parayı 10 yıllık 

krediyle ödeyerek, senede 100 bin motoru ve 80 bin 
I traktörü yapacak bir büyük ağır sanayi tesisine ka-
I vuşnıaktadır. Temenni ederiz ki, bu tesisler kısa 
I bir zaman içinde tevsi edilsin ve traktör ithalâtı ya

pan bir ülke olacağımız yere, traktörünü ihraç eden 
I ve senede 300 milyon dolar traktör için veren bir 
I ülke olacağımıza, senede 300 milyon doîar 

traktörden döviz temin eden bir ülke haline dÖ-
I miselim. Çalışmalarımız, gayretlerimiz bu hedefleri 
I biran evvel tahakkuk ettirmek içindir. 

I Yüce Meclisin üyelerine bir ikinci noktayı duyur
mayı da görev sayıyorum. Bu da, Avrupa - Asya oto
yolu konusudur. 

I Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletlere bağlı olan 
teşekküller, Avrupa'da, Güney - Kuzey yolu adı al
tındaki otoban projeleri çalışmalarına, Türkiye'den 

I geçecek olan Avrupa - Asya otobanını da dahil 
etmişlerdir. Bu otobanın finansmanı için Dünya Ban-

1 kası ve diğer beynelmilel teşekküllerden kredi alma-
I mız önemli bir olaydır. 

İtalyan otoban Profesörü Rinaldi, İtalya seyaha-
I timiz esnasında 1,5 saatlik bir brifing takdim ettiler. 

Kendileri aylardan beri bu otoban üzerinde çalış-
I maktadır. Yaptıkları etütlerin neticesinde orta yere 

koydukları anafikir şudur: Bu otobanın, Rinaldi'nin 
hesaplarına göre, 7,5 milyar dolara gerçekleşebileceği 
öngörülmektedir. Bu otoban 1550 kilometreye, Bul-

I garistan'la İran arasındaki hududu karayolu olarak 
I indirecek bir proje halinde geliştirilmiştir. Bu otoban 

27 metre genişliğinde, % 4'ten daha fazla eğimi ol
mayan bir yüksek standartlı otoban olarak bu hesap-

I larda ele alınmıştır. 

I BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 

474 — 



M. Meclisi B : 27 4 . 1 . 1977 O : 1 

DEVLET BAKANI = BAŞBAKAN YARDIM- I 
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamia) — Bu 
otobanın inşaatının 5 senede yapılabileceği, yine bu 
otoban profesörü tarafından öne sürülmüştür. Bu
gün Batı Avrupa'da cari olan otobanlardaki ton ki
lometre ücretleri bu otoban üzerinden alındığı tak
dirde, tıpkı Boğaz Köprüsü gibi, bu otobanın kendi
sini çok kısa bîr zamanda finanse edeceği, 15 yıllık 
bir süre esnasında ise bu otobandan alınacak olan 
geçiş ücretlerinin, bu otoban gibi daha dört tane 
otoban yapabilecek kadar güçlü olacağı Profesör 
Rinaldi'nin hesaplarında orta yere konmuş bulun
maktadır. Bu ayın sonunda Dünya Bankası bir bü
yük heyeti Türkiye'ye gönderecektir. Dördüncü Beş 
Yıllık Plan devremizde hangi Konuların, nasıl finan
se edileceği hakkında kendileriyle görüşmeler yapaca
ğız. Bu görüşmelerin gündemini hazırlamayı Dünya 
Bankası Başkanı Mc Namara bizlerden rica etmiş
tir. Bu gündemin içerisine bu otobanı da almayı uy
gun gördük. Bu ay sonunda yapılacak olan çalışma
larda Profesör Rinaldi'nin kendisi de gelip, Dünya 
Bankası temsilcilerine bu otoban hakkında bilgi vere
cektir. 

Arkadaşlarımıza İtalyan seyahati ve yapılan an
laşmalar hakkında böylece kısaca bilgi arz etmiş bu- I 
lunuyo'rum. Hiç şüphesiz, gerek otoban ve gerekse 
diğer yatıran konulan yakında Yüce Meclise, Dör
düncü Beş Yılldi Plan çerçevesi içerisinde takdim edi
lecektir. Bütün bu konuların geniş bir şekilde Yüce 
Mecliste konuşulmasına önümüzdeki Bütçe münase
betiyle ve arkadan da Dördüncü Beş Yıllık Pîan mü
nasebetiyle imkân bulacağımız için, gündem dışı ya-
pılnıış bir konuşmaya dayanarak, çok kısa bir maru
zatta bulunmak üzere bu hususları sizlere arz etmfş 
bulunuyorum. 

Sözlerimi kapatırken, gündem dışı konuşma ya
pan arkadaşımızın işaret ettiği bir hususa da bir 
cümle ile temas etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Hakikaten TRT'nin, memleketimizin büyük kal
kınma hamlesine ayırdığı zaman ve bu hususta üzeri
ne düşen görevin ne dereceye kadar yapıldığı hususu 
arkadaşlaı-ımızca malumdur. Bunun genjş bir kritiği
ni huzurlarınızda yapacak değilim. Ancak, Anayasa 
ve kanunlar çerçevesi içerisinde hareket etmesi lâzım 
gelen TRT'nin bu yolda olması, icap edenden çok 
uzak bir noktada bulunduğu herkesçe bilinmektedir. 

TRT'nin, yurt kalkınmasına ait hususları tanıt- ı 
mak görevidir; TRT'nin, çeşitli teşekküller arasında 
bitaraflığa riayet etmesi vazifesidir. Bütün bu görev- ] 

ler karşısında maalesef hakkanî olmaktan, doğru ol
maktan, kanunların emretmiş olduğu yolda yürümek
ten çok uzak bir noktadadır. 

Bunları, arkadaşımızın sözlerini teyiden huzurla
rınızda bir kere daha tespit ediyorum. 

Hükümet olarak konunun üzerindeyiz. Bu husus
ta Anayasanın, kanunların emirlerinin yerine getiril
mesi için elden gelen gayret gösterilecektir. Bu mü
nasebetle arkadaşlarımıza bu hususu da ifade etmiş 
olmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarıma, yapılan bu anlaşmala
rın milletimize hayırlı olması dileğiyle, selâmlarımı, 
saygılarımı sunuyourm. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Erbakan. 

2. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu or
man içi köylülerinin durumları ve OR - KÖY kredi
siyle yapılan tavukçuluğun meydana getirdiği sorun
lar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Sayın Abdi Öz-
kök, Bolu orman köylülerinin durumlanyle ilgili ola
rak gündem dışı söz istemişsiniz, buyurun efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekili arkadaşlarım; 

Konuşmamın konusu; Bolu'da orman içi köylerde 
OR - KÖY kredisiyle yapılan tavuşçuhığun getirdiği 
soranlar; yetiştirici fakir orman köylüsünün şimdiki 
perişan durumudur. 

Geçenlerde seçim bölgemde Yığılca ve Düzce 
ilçelerine gittim. Yığılca ilçesinin 30 köyü vardır 
ve bunların hepsi, kasaba dahil, orman içi niteliğin
dedir, yeterli tarım toprağı yoktur; fakat orman zen
gindir, verimli bir yeryüzü servetidir. Tüm köylüler 
bu servetin içinde otururlar, ama fakirdirler. Orman 
işçiliği yaparak, zar zor karınlarını doyururlar. 

Bundan 4 - 5 yıl önceleri tarımcıların öncülüğün
de kasabada ve yakın birkaç köyde bazı iyi halli kişi
ler, fenni kümesler kurarak besi tavukçuluğu yapma
ya başlamışlar ve ilk yıllarda kazanç da sağlamışlar
dır, Bunu gören ve görevleri içinde orman köylerini 
kalkındırmak, böylece ormanı kıyımdan kurtarmak 
da olan Orman Bakanlığı, Yığılca ilçesinin hemen bü
tün köylerinde 250'ye yakın köylüye 50 şer bin Kra 
besi tavuşçuluğu kredisi vermiş ve işi daha da teş
vik etmiştir. Köylüler önce yapılan birkaç örneği ve 
kazancı da görerek, bu işe seve seve girişmişler ve 
1 500 ilâ 2 (KMTlik kümesler yaparak yetiştiriciliğe 
başlamışlardır. 
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Sayın arkadaşlarım, halen memleketimizde besi j 
tavuşçuluğu dış ülkelerden ithal edilen danıızlsklardan 
üretilen civcivlerin 55 gün beslenip büyütülmesi su
retiyle yapılmaktadır. Damızlık civcivler İzmir'de 
Yupi müessesesinin sahibi Henri, İstanbul'da Altm-
tavuk şirketinin sahibi Jack isimli sermayedarlarla, 
buralardaki diğer 6 şirket tarafından ithal edilip üre
tilerek yurda dağıtılmaktadır. Üretim ve dağıtım 
bunların elinde ve tekelindedir. İlk yıllar, günlük civ
civler bu şirketlerce köylüye 4 - 5 lira arasında pe
şin bedelle verilmiştir. Yem de, Yem Sanayiince 
2 - 2,5 lira arasında satılmıştır ve ilk yetiştiriciler 
55 günlük besi sonucu piliçlerim pazarlayarak 27 li
radan satabilmişler ve bundan yeterince de kazanç sağ
lamışlardır. 

Şimdi civciv, Henri ve Jack gibi birkaç serma
yedarca 1 0 - 1 1 liradan verilmektedir. Yem 4 i 4,5 
liraya çıkmıştır. Fakat civciv, piliç satıra ve alımı 
tekel hale geldiğinden, pazarlama düzenlenmediğin
den, ya saülamadan elde kalmakta, ya da naçar ka
lınarak 17 - 18 liradan elden çıkarılma zorunda ka
lınmaktadır. Bu da peşin para ile değil, tekel haline 
gelen alıcıların yalancı, veresiye çekleriyle satılabil
mektedir. 55 günde satılacak piliç, her geçen gün 
yedîğa yemden ötürü üreticiyi zarara sokmakta, kü
mese sığmamakta, elde kalarak, âdeta başa belâ ol
maktadır. Üstelik bir de hastalık gelince tüm ta
vuklar ölmektedir. 

Şimdi köylülerin OR - KÖY'den verilen krediyi 
ödeme zamanlan gelmiştir. Fakat yetiştirici kâr ede
cek yerde, vurguncu ve aracının eline düşerek zarar 
etmektedir. Devlete borcunu ödeyemeyecek duruma 
girmiştir ve iflaslar baş göstermiştir. Durum Düzce 
ilçesinde de aynidir. Sadece Yığılca'da günlük piliç 
üretimi 5 binin üstündedir. Buralara çok uzakta, An
kara'da alım, kesim ve depolama merkezi bulunan 
Et Balık Kurumu, Yığılca'dan ancak günde 1 009 -
1 500 piliç alabilmekte, tümünü alamamaktadır. Kal
dı kî, köylü, uzaklık nedeniyle tavuklarını buraya 
getirirken zayiat vermekte, sıkıntı çekmekte ve faz
la masraf yapmaktadır. OR - KÖY kredileriyle ya
pılmakta olan tavukçuluk, bu durumda, orman köy
lüsünü kalkındıracak yerde batırmaktadır, köylü 
pişmanlık içindedir. Mudurnu, Seben ve Göynük or
man köylerinde de, 50 binden 70 bine çıkarılan kre
dilerle kümeslerin yapımına başlanmıştır. Bu durum
da, buralarda da daha ilk yıllarda zararına tavuk j 
yetiştirilmiş olacaktır. Orman Baaknhğı bu işe girişir
ken, özellikle bu işlerin esas sahibi olması gereken 

Tanın Bakanlığı ile birlikte damızlık civciv sağlama, 
pazarlama, depolama ve yem imal durumlanm dü
şünüp, planlı hareket etmediğinden ve sağlam pro
jelerle işe başlatmadığından bugünkü kötü sonuç 
doğmuştur. Halen de O R- KÖY bu durumla hiç il-
g'lenmeemkledir. Sözde Devletçe planlı dönemlere gi
rilmiştir. Sonucunu düşünüp hesaplamadan^ fakir 
köylüye milyonlar harcatarak yatıranlar yaptıracak
sınız, ondan sonra da, «planlara göre hareket ediyo
ruz, yeni programlar hazırlıyoruz, orman köylüsü 
de kalkmıyor» diye övünüp, avunacaksınız. Bu du
rumda, bu krediler kalkındırma kredisi değil, aldat
maca ve oy kapmaca kredisi olmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, perişan duruma düşen, iflâs 
bayrağını çeken fakir köylü üreticiler adına huzu
runuzda ilgilere sesleniyorum: Orman ve Taran Ba
kanlıklarınca işe derhal el konulmalıdır. Et Balık 
Kurumu hemen devreye girip Yığılca ve Düzce'den 
günde 1 OOıö değil, üretilen tavukların tümünü alıp, 
üreticiyi iflâstan kurtarmalıdır. 

Danuziık civciv üretimi Henri ve Jack gibi bir
kaç anamalcının tekelinden kurtarılıp Devletçe dü
zenlenmelidir. Tanm Bakanlığının elinde bu civciv
leri üretecek her çeşlit tesis ve olanaklar vardır. 

OR - KÖY'ün kredi açtığı yerlerde, merkezler be
lirtilerek, buralarda kooperatifler, soğuk hava depo
ları kurulmalı alım ve kesim yapılmalıdır. 

Anaamaç olan orman kıyımım önlemek için 
kış günlerinde kümesler için yakacak sağlanmalıdır. 
Yem üretimi eksik ve aksaktır, Yem Kalite ve Fiyat
ları Kanununa rağmen kontrol edilmemektedir. Bu 
husus da gün geçirilmeden ele alınmalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök. 

•3. — Konya Milletvekili Şener Battalın, Kore'de 
savaşanların 1985 sayılı Kanun nedeniyle ayrıcalıklı 
durumlarının düzeltilmesine ilişkin gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Şener Bat
tal, Kore'de savaşanlarla ilgili olarak gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek malumları olduğu üzere son defa Yüce 

Meclis taraf mdan kabul edilen 1985 sayılı Kanunla, 
İstiklâl Madalyası sahipleri ile Kore'ye ayak bastığı 
tarihten Panmunjom Ateşkes Anlaşması tarihleri ara
sında Kore'de vazife görmüş bulunan Silâhlı Kuvvet-
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ler mensuplarımıza vatanî hizmet "tertibinden 85 gös
terge rakamına göre aylık bağlanması sağlanmıştır. 

Bu husus büyük bir yarayı onarmakla beraber, 
bazı noksanlıklar meydana getirmiştir. Şöyle ki : Ko
re'ye ayak basmakla Panmunjom Ateşkes Anlaşma
sı dışında kalan Kore'de görev yapmış diğer kafile 
mensuptan mağdur edilmiş, aynı şartlar ve aym gaye 
uğrunda görev yaptıkları halde bunların durumları 
dikkate alınmamış ve düşünülmemiştir. Kore'ye Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin gönderilmesi, 4 Kasım 1950 ta
rih ve 3/11940 sayılı Kararnameyle olmuş ve bu ka
rarname ile harp ve seferberlik hükümlerinin uygu
lanması bu kararnameyle kabul edilmiş; ateşkesten 
sonra gönderilenler de, aynı şartlara tabi tutulmuş
tur. Yine Kore'de görev yapanların bekleme sürele
rinden birer yıl indirilmesi, daha açık bir ifade ile 
birer yıl kıdem verilmesi, 15 Ağustos 1951 tarih ve 
3/13474 sayılı Kararnameyle sağlanmış; 9 Nisan 1958 
tarih ve 4/10710 saydı Kararnameyle kaldırılan kı
dem, 19 Ocak 1961 tarih ve 5/717 sayılı Kararname 
ile kabul edilerek yapılan haksızlık giderilmiş ve bu 
işlem de Kore'ye gönderilen bütün birliklerin aym 
şartlarla gönderildiğinin açık bir delili olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Bu hususları şöylece özetlemek gerekirse; yüksek 
malumları olduğu üzere, ateşkes hiç bir zaman banş 
demek değildir. Bu dönemde her zaman bir ateş tea
tisi ve çarpışma olabilir. Aynca harp sahası mayın
larla ve tuzaklarla doludur. Dördüncü kafileden son
ra, Kore'ye gönderilen kafilelerin mensuplarından 
birçoğu, harp halinde bulunmaları dolayısıyle mayın 
tarlalarına düşmüşler, sakat kalmış ve hayatlarını 
kaybetmişlerdir. Aynca, kaza ile ölenler, cinnet ge
tirenler, tedavisi kabil olmayan hastalıklara duçar 
olanlar da mevcuttur. 

Millî Savunma Bakanlığının Kore işleriyle görevli 
daire ve şubesinden bunlann miktarını öğrenmek 
mümkündür.- Dördüncü kafileden sonra Kore'ye gön
derilen kafüeler, her ne kadar düşmanla savaşmak 
imkânından mahrum kalmış iseler de, harp halinde 
bulunmaları sebebiyle bu harbin sonuçları olarak 
aym fecî' durumlara düşmüşler ve harbe girme sırala
rını beklemişlerdir. Bu arada, 1985 sayılı Kanunun 
bahşettiği haktan yararlananlar arasında, Kore'de as
kerlikle bağdaşmayan hareketler yapanlar da bu ni
metlerden faydalanmışlardır. 

Yukarıdan beri yaptığım açıklamalar büyük bir 
haksızlık ve adaletsizlik yapıldığım ortaya koymakta
dır. Aym şartlar, aynı maksatlarla göreve gönderilen 

[ Silâhlı Kuvvetler mensuplarından bir kısmına imkân 
sağlamak, bir kısmım bundan mahrum etmek ada
letle bağdaşmamaktadır. Bu haksızlığı Yüce Meclis
lerin düzeltmesi çok yerinde olacaktır, bunun için 
dördüncü kafileden sonra Kore'ye gönderilenlere hiç 
değilse başka bir nispette de yardım yapmanın yerin
de olacağı kanaatindeyiz. 

Bunun için, Yüksek Meclisten, 1985 sayılı Kanuna 
bu haksızlığı ve adaletsizliği giderecek bir fıkra ek
lenmesini temenni ediyorum. 

Saygdar sunarını, teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(M. S. P. sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 

4. — Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın, İzmir'de 
yayınlanan bir gazetede Siirt halkı aleyhine yapılan 
yayınlar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Siirt halkı aleyhine yapılan yayın
lar hakkında, Siirt Milletvekili Sayın İdris Ankan, 
buyurun efendim. 

ÎDRÎS ARIKAN (Siirt) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Geride bıraktığımız Aralık ayı içinde güzel İzmir
linizin bir takımı ile, Şiirlimizin bir takımı arasında 
Siirt merkezinde bir futbol karşılaşması yapılmış ve 
bu futbol karşılaşması neticesinde güzel İzmirlini
zin takımı elenmiş ve akabinde döndüklerinde elen
miş olmanın, yenilmiş olmanın insan psikolojisinde 
yarattığı bazı tepkilere kapılarak Siirtlinizle ilgili 
bazı iddia ve isnatlarda bulunmuşlardır. 

Bizi üzen nokta; bu iddia ve isnatlara güzel İz
mirlimizde münteşir bir gazetenin yer vermiş olması
dır. Konuşmamın mevzuu bu gazetede çıkan bu haber 
ve bununla ilgili olarak hiç bir art niyet ve isnat dü
şüncesinde olmaksızın düşüncelerimi naçizane arz et-

I mektir. 
Gazetede çıkan haberin bir kısmım aynen muh

terem arkadaşlara okuyorum : 
«Siirt'ten önceki gece İzmir'e dönen (falan) ta

kımın futbolcuları statta ve stat dışında; «Siz Türk 
I takımısınız, burası ise Kürdistan. Bizi elerseniz, bu

radan geriye leşleriniz postalanır» şeklinde tehdit
lerle karşı karşıya kaldık. Aynca, statta tuvalet ol
madığı için, maça çıkarken konserve kutulannı kul
landık. Kaldığımız otelden her çıkışımızda Siirtliler 
tarafından taş yağmuruna tutulduk. Tabanca ve bı
çaklarla tehdit edildik. Antremanda topumuz çalın
dı. Otelin içinde tabancalı birtakım adamlar dola
şıyordu, korkudan uyuyamadık. Otelde ve kentte 

J doğru dürüst yemek yenilecek tek lokanta dahi yok-
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tu. 70 nci Piyade Tugayı bizS himayesine almasay
dı açlıktan sersefil olacaktık. Siirt'te Türkçe konu
şan, parmakla sayılacak kadar azdı. Herkes Kürtçe 
konuşuyordu. Stata gittiğimizde Kürtçe pankratlarla 
karşılaştık. Maçtan önce tel örgülerin kenarında bize 
atılmak üzere yığınla taş konulmuştu. Futbol Fe
derasyonundan rica ediyoruz; durumu tetkik ettirip 
bu sahada maç oynatılmaması gerektiğini» söylemiş
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın mevzuu, bu 
gazetede çıkan bu satırlardır. Ben bu beyanlarla 
kimlerin bölücülük yaptığı, kimlerin bölücülük yap
madığı şeklinde yararsız ve kimseye fayda sağlama
yacak bir tartışmaya girmek istemiyorum. Ancak. 
bu vesile ile Türk basınımızda Güneydoğu ile ilgili 
çıkan bazı haberlerin niteliğine ve Güneydoğumuzun 
bu gibi neşriyata karşı, sosyal ve tarihî yönden ta
nıtılması gerektiği noktasından işi mütalaa edip La-
zı temennilerimi arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlar, Siirtli sporseverlere vt Siirtli 
hernşerilerimize yapılan, bu iftiraların ve bu çamur
ların zannederim sadece kargaları güldürecekleri, 
gerçekle hiç bir ilişkilerinin olamayacakları, maçın 
oynandığı günde orada olmasalar bile, sağduyu sa
hibi olan herkesin kabul etmesi gereken bir husus
tur. Maç, dağ başında değil, kanun devleti olan Tür
kiye'nin bir il merkezinde oynanmıştır ve her maç
ta olduğu gibi emniyet için gerekli bütün tedbirler bu 
maçta da alınmıştır. 

Bu nedenle, söylenenlerin büyük bir kısmı yalan 
ve iftiradır. Maç esnasında ise, bazı sporseverlerin 
oturdukları yerden el hareketleri yapmaları, hatta 
kulağa hoş gelmeyen sözler söylemeleri, değil sade
ce Siirt'de, dünyanın en medenî ülkelerinde yapılan 
maçlarda dahi görülen durumlardır. 

Yok «Kürtçe konuşmuşlar», yok «Arapça konuş
muşlar»; bu bir hemşeri için, bu Türk vatandaşı için 
bir kusur değildir; güneşi balçıkla sıvayamayız, ora
daki vatandaşım Kürtçe de konuşur, Türkçe de ko
nuşur, Arapça da konuşur. Bunu bir kusur olarak 
ileri sürmek en az bölücülüğe yeşil ışık yakmaktır. 

Bizi burada üzen nokta, şerefli Türk basınına 
mensup bir gazetenin, bu iftiralara, bu yalanlara as
lını tahkik etmeden alet olması, bunu haber şeklinde 
gazetesine almasıdır. Bu ve buna benzer menfî neş
riyat yüzündendir ki, Güneydoğu illerimiz bazı çev

relerde bölücü, cani ruhlu, asan, kesen, soygun ya
pan kimselerin yaşadığı yerler olarak maalesef tanın
maktadır.. 

Medelâ, Güneydoğunun bir yerinde, dünyanın 
her yeıpnde olduğu gibi bir soygun olayı, bir silâhlı 
hadise blur, ertesi günü bazı büyük trajlı gazetelerde 
bu olay büyük puntolarla «Doğuda soygun olayları 
başladı, can ve mal emniyeti Güneydoğuda kalma
dı» şeklinde neşredilir. Bunun yakın geçmişte dahi 
sayısız misalleri vardır. 

Mestlâ, Siirt ilimizin 550 civarında olan köyle
rinden sadece bir tanesinde elektrik vardır. 1976 yı
lında Sayın Köy İşleri Bakanımızın himmetleriyle, 
yardımlarıyla verilen makine parkına rağmen, şu 
andaki köylerimizin büyük bir kısmına yol götürüle-
memektedir ve Siirt'in tüm yola kavuşması uzun bir 
zamana vabestedir. 

Asfalt, SiirrJmizin bağrında çıktığı halde, asfaltlı 
bir tek köy yolu mevcut değildir. 

200 yataklı, 50 yataklı hastanelerde mütehassıs 
doktor kadrolarının % 99'u boştur. Oradaki memur, 
ya sürgün olarak gönderilmiştir, ya da okuldan ye
ni mezun olmuş tecrübesiz genç bir arkadaştır. 

, İşte. bölgemizin bu ve bunun gibi sorunları var
ken, değerli, şerefli basınımızın zaman zaman bun
ları dile getirmesi gerekirken, tutar adlî bir vakayı 
manşete geçer ve bunun neticesi olarak da kamu
oyunda Güneydoğu hakkında menfi bir kanaat olu
şur. Bir memur Güneydoğuya gittiğinde, «Acaba 
Güneydoğuya gittiğimde beni asarlar mı, keserler mi?» 
glibi yeıjsiz, asılsız bir düşünceye kapılmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 

ÎDRIS ARIKAN (Devamla) — Sözlerimi şu şe
kilde bağlamak istiyorum: 

Güneydoğu illerimizin bu şekildeki menfi ya
yınlara karşı, özellikle sosyal ve tarihî açıdan tanıtıl
malarında büyük bir gerek vardır. Bu konudaki gö
rev Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile TRT'ye düş
mektedir, 

Turizim ve Tanıtma Bakanlığı, «Bu bölgeler tu
ristik potansiyele sahip değillerdir» diye bunları ça
lışma programına almamaktadır. Oysa ki, tanıtma 
açısından, bu bölgelerin sosyal ve özellikle tarihî yön
lerini tanıtma açısından Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının bunlan programına alması, bunları tanıtıcı 
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yayınlar yapması ve bu konu ile ilgili çalışmalara I 
ehemmiyet vermesi gerekir. 

Diğer taraftan, TRTnin de, bu illerimizi tanıtan, 
sosyal ve özellikle turistik yönden tanıtan yayınlara 
programında en kısa zamanda geniş yerler vermesi 
gerekir, 

B) TEZKERELER VE 

1. — İrak'a gidecek olan Başbakan Süleyman I 
D emir el'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı I 
Necmettin Erbakan'ın vekillik etmesinin uygun gö- I 
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. I 
(3/766) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır. Cumhurbaşkanlığı I 
tezkeresi var; okutuyorum: . . I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Irak Hükümetinin resmi davetine icabet etmek I 

üzere Irak'a gidecek olan Başbakan Süleyman De- I 
mirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa Devlet Ba- I 
kam Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Er- I 
bakan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze- I 
rine uygun görülmüş olduğunu arz ederim.. I 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulun 

2. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 6/364 esas 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi. 
(4/270) 

BAŞKAN — Bir sözlü soru geri alma tezkeresi 
vardır; okutuyorum: ] 

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündemimizin seçim bölümüne ge
çiyoruz^ 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuy
la, Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bi
rer bağımsız üyelik için aday olmak isteyen Bağım
sız üye arkadaşımız var mı?... Yok. 

Benim düşüncelerim ve temennilerim bundan iba
rettir. Bu düşüncelerle muhterem Yüce Heyetinizi 
saygılarla selâmlıyorum. (C. H. P. şualarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ankan. 
Gündeme geçiyoruz. 

ÖNERGELER 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Sözlü Sorular» bölümünün 238 nci 

sırasında yer alan 6/364 kayıt nolu soru önergemi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yazılı cevap 
verildiğinden, geri alıyorum. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. Saygılarımla* 
Muğla 

Halü Dere 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 6/365 
esas numaralı sözler sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/271) 

BAŞKAN — Benzer bir önerge daha vardır, oku
tuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Sözlü Sorular» bölümünün 239 ncu 

sırasında yer alan 6/365 kayıt nolu soru önergemi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yazılı cevap 
verildiğinden, geri alıyorum. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. Saygılarımla. 
Muğla 

Halil Dere 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Geçen sefer 
ben arz etmiştim. Bu sefer... 

BAŞKAN — Biri seçildi efendim. Yeni birer üye 
İçin söylüyorum. 

Olmadığına göre, gelecek Birleşimde tekrarlana
caktır. 

Bazı komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
Adalet Partisi Grupunca gösterilen adayların adları
nı okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. . 

V. — SEÇİMLER 
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Adı ve Soyadı : Seçim 

Adalet Sabri Keskin Kastamonu 
BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anayasa Ref et Sezgin Çanakkale 
BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma Hüsamettin Tiyanşan İstanbul 
ve Turizm 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mehmet Ersoy Kütahya 
İlhamı Ertem Edirne 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Talât Asal İzmir 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ata Bodur Ordu 
Abdürrahim Erdem Antalya 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kâmil özsanyıldız Kayseri 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ahmet İhsan Kırımlı Balıkesir 
Sadettin Bilgiç İstanbul 

BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Kasım Emre Muş 
BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum. Kabul edenlsr... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Oylannıza 
Dışişleri 

BAŞKAN — Oylarınıza 
İçişleri 
BAŞKAN — Oylannıza 
MİIIİ Eğitim 

BAŞKAN — Oylannıza 
Millî Savunma 
BAŞKAN — Oylannıza 
Sağlık ve Sosyal İşler 

VI. .— OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslinın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit tak
sitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İç

il) 325 S. Sayılı basmayazı 23 . 11 
rihli 11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1976 ta-

tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı: 292) (1) 

BAŞKAN — Açık oylaması yapılacak bir teklif 
ve bîr tasan vardır. Her iki konu da açık oylannıza 
sunulacaktır. 

Evvelce alman karar gereğince, oy kutulan önce 
sıralar arasında dolaştmlacak, daha sonra kürsü 
önünde bekletilmek suretiyle açık oylama ikmal olu
nacaktır. 

Oy kupalannı dolaştınnız. 

(1) 292 S. Sayılı basmayazı 7 . 12 . 197.6 tarihli 
15 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alman 
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) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasında yer 
alan teklifin görüşmelerine, kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Sayın Komisyon?. Burada. 
Sayın Hükümet?. Burada. 
Teklifin 1 nei ve 2 nci maddeleri üzerindeki gö

rüşmeler, geçen birleşimde tamamlanmıştı. Şimdi 3 
ncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 3, — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Ku
rumu Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkra
ları 7478 sayılı Köy İçmesuları hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin (d) fıkrası yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahıslan adına söz 
alan sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Niyazi Onal, Sayın Remzi Özen, Sayın İl-
yas Kılıç ve Sayın Hasan Tosyalı. Grupları adına 
söz alan yok. 

Kişisel olarak Sayın Niyazi Ona}, buyurun efen
dim* 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Efendim, ben söz 
hakkımı Sayın Ekrem Kangal'a veriyorum. 

BAŞKAN — Söz hakkınızı Sayın Ekrem Kaa-
gal'a veriyorsunuz. 

Buyurun Sayın Kangal, süreniz 5 dakikadır. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Bu yılkı yasama döneminin en belirgin özelliği, 
köy ve .köylüye dönük yasalara Yüce Parlamentoda 
önem verilmesi ve bu konuda birçok kanun teklifi ve 
tasarılarının gerçekleşmesidir. Bu, köylümüz için 
elbetteki sevindirici, elbetteki kıvanç verici bir du
rumdur. 

Bu teklif ve tasarılardan biri de, halen müzakere
sini yaptığımız ve 3 ncü maddesine geldiğimiz, köye 
götürülen hizmetlerden katılım payının alınmamasıyie 
ilgili kanun teklifidir. 

(1) 331 S. Sayılı basmayazı 16 . 2 . 1976 tarihli 
20 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Değerli arkadaşlarım, hep köy ve köylü diyoruz; 
ama geriye dönüp baktığımız zaman köyün sorunla
rının yığın yığın geri kaldığını, içmesuyunda, elek
trikte, yolda, okulda ve tüm köy sorunlarının uzun 
süre içerisinde halledilmeyecek kadar birikim içe
risinde olduğunu ve yeterli hizmetin gitmediğini gö
rüyoruz. 

O kadar ki, Hükümet köye hizmet götürmekle 
övündüğü bir dönemde ve bütçenin komisyonda gö
rüşüldüğü bir günde bir örnek vermek istiyorum. Ge
çen yıl Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin genel bütçe 
içerisinde 4,7 rakamına ulaştığı halde, bu yd 3,7'de 
kaldığım da Yüce Heyetinizin bilgilerine sunmak is
tiyorum. 

Keza, geçen yıl Sanayi Bakanlığı bütçesi 950 mil
yon lira iken, bu yıl 17 milyar liraya ulaştığını ve 
% 1 531 şeklinde bir artış gösterdiğini ve Köy İş
lerinin çok daha geride kaldığım da bilgilerinize sun
mak istiyorum. 

Hâlâ şu dönemde, gelişen ülkelerde asfaltlanma
yan yol, elektrik götürülmeyen köy, su götürülme-
yeiL köy çoktan bittiği bir dönemde, bizim köyleri
mizin % 75'inin elektrik enerjisinden yoksun kaldı
ğını ve keza köylerimizin % 4Q'mın içme suyundan 
yoksun kaldığım görüyoruz. 

Köy İşleri Bakanlığının bugünkü çalışma tempo
su bugünkü bütçe imkânlarıyla köylerimizin, özellik
le geri kalan köylerimizin elektrik sorununun, içme 
suyu sorununun kısa sürede halledilemeyeceği görü> 
şünü içtenlikle taşıyorum. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Köy İşleri Ba
kanlığı bütçesi değil ki. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Beyefendi, 
bunları o zaman da söyleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu, yalnız ülkemizin geli
şen yerleri bakımından değil, özellikle geri kalan böl
geler bakımından daha büyük çapta ayrıcalık taşı
makta ve Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, Orta 
Anadolu'nun büyük kısımlarında, bir ölçüde köyler
de henüz elektriğin ismi dahi bilinmemektedir. 

Şimdi, getirilen teklifin 3 ncü maddesi; 1312 sayılı 
Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 4 ncü mad
desinin (b) ve (c) fıkraları ile 7478 sayılı Köy İçme
suları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (d) fık
rasını yürürlükten kaldıracağım söylüyor. Bu yeterli 
değil değerli arkadaşlarım. 
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Müzakere devam ettiğinde verdiğimiz değişiklik 
önergesi üzerine görüşlerimizi belirttiğimizde göre
ceksiniz ki, madde bu şekli ile köyün elektrik ve iç-
mesuyu sorununa yeter öiçüde imkân getirmemekte
dir, 

Görüşlerimizi değişiklik önergesi üzerinde söyle
mek kaydı üe Yüce Heyetinize saygılar sunuyor, te
şekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
Kişisel olarak Sayın Remzi Özen?. Yok. 
Sayın Îİyas Kılıç, buyurun efendim. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Değerli arkadaşla
rım, köye götürülecek hizmetlerden köylünün katıl
ma payının kaldırılması için görüşülmekte olan kanu
nun 3 ncü maddesine gelmiş bulunuyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, Türk köylüsü garba doğru 
bütün komşu ve ileri milletlerin köylülerine nazaran 
olanak bakımından son derece kısıtlı olmasına kar
şın, kendisine hizmetin samimiyetle götürüleceğine 
inandığı halde, bunun parti mülahazaları ile birtakım 
kraldan ziyade kralcı kamu görevlilerinin yan tut
malarına rağmen, kendisine hizmet götürülmesi hu
susunda vaki davete bütün olanaklarının uzağında ve 
dışında son derece samimî bir şekilde katkıda bulu
nan bir köylüdür. Bununla ne kadar iftihar etsek ye
ridir. 

Ancak, tatbikat göstermiştir ki, köylünün bu sa
mimiyeti iki yönü ile, Bakanlığın bunun üzerine is
tendiği şekilde eğümemesi bakımından istismar edil
miştir veyahut da ihmal edilmiştir. 

Birincisi, köye hizmet götürenler, köylü hizmete 
hazır olduğu için, iştahlı olduğu için oraya hizmet 
götürenler dozerin şoföründen tutunuz da aşağı doğ
ru; içeceği sigaraya, akşam içeceği rakıya, evinde ya
kacağı oduna, yiyeceği tavuğa kadar köyden alıp gö
türmüştür. Bu bir gerçektir; bunu Sayın Bakan in
kâr edemez. İnkâr edemez; fakat bunun üzerine mü
essir şekilde de eğilememiştir. 

İkincisi, kamu görevlilerinin bir kısmı, (hele be
nim bölgemde var bir tanesi ki söylemekten utanı
yorum) son derece partizan bir gayretle köylüler ara
şma nifak sokarak bu hizmetin götürülmesine mani 
olmuş, Sayın Bakan da bunun avukatlığını yapmış
tır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu hizmetlerin götü
rülmesi için köylünün külfetten kurtarılması hususun
daki gayreti destekleriz, hatta yardımcı oluruz. An

cak bir hususu dikkatinize arz etmek istiyorum. O 
da şu: Elektrik mevzuunda son derece hassas olmak 
lâzım. 

Sevgili arkadaşlarım, geçen akşam televizyonda 
dinledim sayın Genel Müdürü, «9 bin civarında kö
ye elektrik verildiğini» söyledi. Biliyor musunuz Sa* 
yın Bakan, sevgili arkadaşlarım, ki o köydeki bu 
elektriğin sigortasını dahi değiştirecek bir tek teknik 
eleman, anlayan bir insan yoktur. Köylüler bir si
gorta değiştirebilmek için, bir lamba değiştirebilmek 
için şehirden oraya, bir lambanın on misli, belki de 
bir sigortanın yirmi misli parasım vermek suretiyle 
adam getiriyorlar. 

Bu hususta kullanılan malzeme vasıf bakımından 
son derece düşüktür. O halde, iş buraya ve bu nok
taya gelmişken, TEK'in kadrosuna, bu köylerde hiz
met görecek nitelikte, bugün için her köye bir adam 
tahsis etmenin bütçe bakımından imkânsız olduğunu 
bildiğim halde, ve buna da yardana olmak duru
munda bulunduğum nazarı itibare alınırsa, hiç olmaz
sa her vilâyette bir gezici ekibi zaman içerisinde köy
lerde gezdirmek suretiyle, ufak tefek arızaların gide
rilmesi için, tamiratın yapılabilmesi için, sigorta de
ğiştirmek için, trafoların bakımı için bir ekibi gö
revlendirmek, eğer Bakanlık bunu yapamayacak du
rumda ise, Parlamentonun vazifesi meyanındadır ve 
üzerine parmak basarak yapması lâzım gelen bir gö* 
revdir bu. Bunu ihmal ettiğimiz takdirde, yarın bir
takım köylerin, Allah göstermesin, yandığını ve elek
trik tellerini eliyle yangını söndüreceğim diye bilgi
sizliği yüzünden tutan insanların da elektrikten ha
yatlarını kaybettiğini göreceksiniz. 

Sayın Bakan, bu hususa bütün ağırlığınızla par
mak basmak suretiyle, Parlamentodan bunun yapıl
ması için, bir madde koymak suretiyle kendinize sa
lâhiyet alınız. Aksi halde bunun vebali sizin omuzu-
nuzda kalır ve bu konuşmanın ışığında sizi ileride 
mesul ederiz veya bu vazife TEK'in olduğuna göre, 
(siz temsil ediyorsunuz şimdi) TEK'i görevlendirmek 
lâzım. Bunun yapılmasında sevgili arkadaşlarım sa
yılamayacak kadar fayda vardır. Bakımsızlık yüzün
den, bilgisizlik yüzünden, bu hususta yetenekli insa
nın olmayışı yüzünden ve işlerin de pek hafife alınır 
bir şekilde yapıldığım nazarı itibare alarak dikkatli 
olmak lâzım. 

Sevgili arkadaşlarım, bu madde dolayısıyle bir şe
yi daha söylemek istiyorum: Şimdi, köylerde elektrik 
yapımım bence ihaleye vermekten çok, emanet usu
lüyle yaptırmaya değer vermek lâzım. Çünkü, sevgi-

— 482 — 



M. Meclisi B : 27 4 . 1 ; 1977 0 : 1 

li arkadaşlarım, sözüme başlarken de söyylediğim gi
bi, köylü kendisine hizmetin götürüldüğünü anladığı 
yerde, hepimiz miting meydanlarından ve köylerin 
yanından, kahvesinden geliyoruz, son derece açık bir 
şekilde yardıma koşuyor; ama bu yardımlar, bakınız 
dolaylı yoldan menfaate dönüştürülüyor. Bugün mü-
teahhite verdiğiniz köyün elektriğinin, Sayın Bakan 
adamlarınız vasıtasıyle öğrenmiş olmanız gerekir, di
reklerini köylü taşımaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız. 

İLYA& KILIÇ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Direğin yerini köylü kazmaktadır, direği köylü 
dikmektedir, malzemeyi köylü taşımaktadır ve bunu 
paraya da müteahhit kaîbetmekte ve sizden para al
maktadır. Buna hizmet denmez. Bu «Efendim sizin 
köyünüzün işinin yapılabilmesi için, bana yardım 
ederseniz yaparım» demek suretiyle, köylünün duru
mundan istifade etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bi
naenaleyh, bence emanet usulüyle yaparsanız, o za
man köylünün katkısı da Mehmet Efendinin cebine 
para olarak girmemiş olur. 

Bu hususta Bakanlığı uyarmak istiyorum ve bu 
istikamette vermiş olduğum bir önergem vardır. Bu 
redaksiyon yapılabilir, mutlaka, asgarî gezici bir eki
bi TEK Genel Müdürlüğüne veya hizmetine tahsis 
etmek suretiyle, köylerimizi muhtemel felâketlerden 
kurtarmayı da, bu madde dolayısıyle arkadaşlarıma 
teklif ediyorum. Umarım ki, önergemiz geldiği za
man, üzerinde yapılacak konuşmada arkadaşalrımız 
bize yardımcı olurlar. Aslında, iyi bir niyettir, sami
mî bir davranıştır; şahsen desteklerim, başarıya ulaş
masını isterim; ama sade vatandaşların istismar edil
mesine veya onların ihmal edilmesine, birtakım ha
taları biz yönetici olarak görmemezlikten gelmek su
retiyle yürümesine veya devam etmesine de müsaa
de etmememiz gerekir. 

Saygılar sunarım. 

BAjŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 

, Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kısaca Köy Katılma Payları

nın Kaldırılması hakkındaki Kanunun 3 ncü madde

sinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini teklif ede
riz. 

İçel 
Oral Mavioğlu 

Hatay 
Malik Yılman 

Gaziantep 
İbrahim Hortoğlu 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Hatay 
Sabri İnce 

Malatya 
Mehmet Delikaya 

Madde 3. — Kanunun 1 nci maddeyi kapsamına 
giren Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca köye gö
türülen hizmetler için köylerden ve köylüden katılma 
payı ve bedenen çalışma isteyen hükümleri içeren 
bütün yasaların ilgili maddeleri yürürlükten kaldırıl-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 331 Sıra Sayılı kanun teklifi

nin 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini saygıyla öneriyoruz. 

Madde 3. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kuru
mu Kanununun 4 ncü maddesinin (b), (c) ye (d) fık
raları ile, 7478 sayılı Köy İçmesuları hakkındaki Ka
nunun 3 ncü maddesinin (d), (e) ve (f) fıkraları yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Eskişehir İzmir 
Niyazi Onal Yüksel Çakmur 
Gaziantep Aydın 

Mustafa Güneş İsa Ayhan 
Zonguldak 

Kemal Anadol 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 ncü, mad

desinin aşağıdaki gibi tedvin edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Samsun Manisa 
İryas Kılıç Hasan Zengin 

Uşak 
Kadir Özpak 

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 
4 ncü maddesinin (b) ve (e) fıkraları 7478 sayılı Köy 
İçmesuları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin 
(d) fıkrası yürürlükten kaldırılır ve adı geçen tesisle
rin bakım ve onarımı T. E. K. tarafından yürütülür. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «Köy katılım paylarının kal

dırılması yasa teklifinin 3 ncü maddesine aşağıdaki 
maddenin eklenmesini arz ve rica ederiz. 
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«1312 sayılı Yasanın 8 nci maddesinin 2 nci ben
di aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

(T. E. K.) tarafından kurulan köy elektrik tesisleri 
köy idaresi tarafından işletilir ve teknik denetimi 
(T. E. K.) tarafından yapılır. 

İstanbul Urfa 
Ali Nejat Ölçen Celâl Paydaş 

Eskişehir Elâzığ 
Niyazi Onal Orhan Senemoğlu 

Edime 
İlhan Işık 

Yüksek Başkanlığa 
«Köye götürülen hizmetlerden alınan katılma 

paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifi »nin 3 
ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 3. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Ku
rumu Kanunununun 4 ve 8 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve 7478 sayılı Köy İçmesuları 
hakkındaki Kanununun 3 ncü maddesinin (d) Fık
rası ile 1312 sayılı Kanunun geçici 11 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 4. — Köy elektriklendirilmesi aşağıdaki 
kaynaklardan sağlanan ve ayrı bir hesapta tutulan 
Köy Elektriklendirme Fonu» ile karşılanır. 

a) Devletçe her yıl köy elektriklendirilmesi için 
ayrılıp T. E. K.'e verilecek ödenekler. 

b) Ürettiği, imal ettiği veya işlediği malda ton 
başına ortalama 2 000 kilovatsaattan fazla elektrik 
enerjisi tüketen yerlerde, münhasıran bu maksatla 
kullanılan elektrik enerjisi ile genel ve katma büt
çeden tahsisat alan resmî dairelerin ve elektrik istih
sal ve tevzi kuruluşlarının doğrudan doğruya elekt
rik üretimi ve iletimi için sarf ve istihlâk ettikleri 
elektrik muaf olmak üzere, Türkiye'de sarf ve istihlâk 
edilen elektriğin beher kilovatsaatinden (k/h) Bakan
lar Kurulu kararı ile bir önceki yılın ticarî maliyeti
nin % 8'ine kadar alınacak köy elektriklendirilmesi 
payları. 

c) Köy elektriklendirilmesi amacı ile temin edi
len krediler ve yapılan hibeler. 

Bu fon, köy veya grup köylere elektrik verilmek 
üzere kurulmuş veya kurulacak iletim şebekesi üze
rindeki ayınım noktasından sonraki köy branşman 
hatlarının tesis ve işletmesi ile köy içi alçak gerilim 
şebekelerinin tesisinde kullanılır. 

Bu fondan yapılacak tahsisler, fonun yürütülme
si, muhasebesi ve kontrolü teşekkülün ilgili okluğu 

bakanlık, Maliye, İçişleri ve Köy İşleri Bakanlıkla
rınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tespit 
edilir. 

Maddte 8. — Köy elektrik tesislerinin proje ve 
inşaatı, genel şartnamelerine uygun olarak TEK tara
fından yapılır. 

4 ncü madde uyarınca finanse edilen köy elek
trik tesislerinin yüksek gerilim bölümü TEK tara
fından; Köy içi alçak gerilim dağıtım tesisleıü! iılje 
Köy İşleri Bakanlığının teknik ve malî yardımı ile 
mahalli idarelerce işletilir. 

Balıkesir Mardin 
Cihat Bilgehan Talât Oğuz 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Açık oylamaya iştirak etmeyen üye 
arkadaşımız var mı efendim? («Var» sesleri) Hatır
latıyorum, rica edeyim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «Köy Katılım Paylarının Kal

dırılması» yasa teklifinin 3 ncü maddesine aşağıda
ki ibarenin eklenmesini arz ve rica ederiz. 

«1312 sayıh Yasanın 3 ncü maddesinin (e) pa
ragrafı köy elektriklendirilmesi için özel teşkilât kur
mak suretiyle yapmak.» 

İstanbul Burdur 
Ali Nejat Ölçen Osman Aykul 

Zonguldak Ankara 
Kemal Anadol Önder Sav 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan köye götürülen hizmetlerden 

alınan katılma paylarının kaldırılması hakkında ka
nun teklifinin, 

Madde 3. — şu fıkra eklenmelidir : 
1312 sayıh TEK Kanununun 8 nci maddesinin 

2 nci fıkrasındaki : «Köy elektrik tesisleri köy ida
resi tarafından işletilir» yerine «TEK idaresi tarafın
dan işletilir» ibaresinin konmasına 7478 sayılı Ka
nunun Köy İçme Suları Hakkındaki Kanunun 3 
ncü maddesinin (d) ve (f) fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır» şeklinde olmasını teklif ederiz. 

Manisa Urfa 
Hasan Zengin Celâl Paydaş 

Mardin Muş 
Nurettin Yılmaz A; Hamdi Çelebi 

Manisa 
Veli Bakirli 

— 484 — 



M. Meclisi B : 27 4 . 1 . 1977 O : 1 

BAŞKAN — Bilginize sunulan önergeleri şimdi 
aykırılık derecesine göre tekrar okutup oylarınıza su
nacağını. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (içel) — Sayın Başkan, bu madde üze
rinde oklukça incelemeyi gerektiren önergeler veril
miştir. Hepsimi birden inceleyerek en kısa zamanda 
bir metin haline getirmek için 3 ncü maddenin Ko
misyonumuza iadesini 89 ncu maddeye göre talep 
ediyorum. 

BAŞKAN — 89 ncu maddeye göre, biı' defaya 
mahsus olmak üzere önergelerle birlikte madde ko
misyona verilmiştir. 

Müteakip maddeler yürürlük maddeleri olduğu 
İçin bu maddenin Komisyonca önergeler muvacehe
sinde redaksiyonu yapıldıktan sonra devanı etmek 
üzere, burada kanun üzerimdeki görüşmelere nokta 
koyuyoruz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, 4 ncü maddenin yürütme maddesi olmadığına 
dair bir önergem var efendim. 

BAŞKAN — Verilen Önergeler içinde ek madde 
ilâvesi ve daha başka redaksiyon durumları var. O 
sebeple önergenizi ve görüşmesini, gelecek madde
den sonra devam etmek suretiyle yapabiliriz. 

Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üye arkada
şımız var mı efendim?.. Rica edeyim.: 

2. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere ya
pılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Tarım. 
Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komisyon
ları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
ikinci sırasında yer alan, 381 sıra sayılı, Tabiî Afet
lerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine geçiyo
ruz. 

Sayın Plan Komisyonu?.. Yok. 
Bu konu ile ilgili sayın Hükümet?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümet yok, ertelenmiştir. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

bu tabiî afetler yasasmı görüşebilecek miyiz? 
BAŞKAN — Efendim Plan Komisyonu yok. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bütün partilerin Danışma Kurullarının muta
bakatı ile hazırlanan öncelik üstesinde yer almış bir 
yasadır; görüşülmesi engellenirse bu Meclis çalışa
maz. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Hükümet 
var mı sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, ikisini de ifade ettim sar 
yın BozbeyH. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Hükümet 
yok dediniz mi?.. 

BAŞKAN — İkisini de söyledim efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bu konu ile ilgili Hükümet var mı? Lütfen bun -
lan zapta geçirin. 

BAŞKAN — Efendim geçti, zapta... Sayın Bozbey-
li zapta geçti bunlar efendim... 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efendim, 
Komisyon da yok, Hükümet de... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — «Hükümet yok
tur» demediniz... 

BAŞKAN — İkisine de ifade ettim efendim, rica 
ederim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sadece zapta geçsin diye konuşulmaz bunlar. 
Hükümet biraz evvel «Köy Katılma Payları Yasa Ta
sarısının görüşülmesinde var idi. Buna sıra geldi
ği zaman yerini terk etti. Eğer böyle metotlar uy
gulanırsa, bu Meclisten -süre de az kalmıştır-
Bütçenin sonuna kadar yasa çıkmaz. Böylece önce
liği haiz olan yasalarda Adalet Partisi mutabakatla
rım beli etmişti. Özellikle Adalet Partisi her sefe
rinde radyoda tebligat yapıyor, şunu da Öngörece
ğiz diyorlar, bunu da öngöreceğiz diyorlar. Öncelik
le ne Hükümet var ne Komisyon var... 

BAŞKAN — Anladım Sayın ölçen, ama..; 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümet 
varsa gelsin yerine otursun. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, iki defa anons ettim 
efendim. Komisyon da yok, Hükümet de yok diye 
anons ettim. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Meclis 
de yok Meclis.. (A. P. ve C. H. P. milletvekilleri 
arasında karşılıklı müdahaleler) 

BAŞKAN — Rica ederim, lütfen efendim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Her gün Hükümet 

televizyonu işgal ediyor... 
BAŞKAN — Oylamaya iştirak etmeyen üye kal

dı mı efendim? 
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet, şimdi 

kupaları sayıp, «çoğunluk yok» deyip kapatabilirsin 
MecMsi. 

BAŞKAN — Çoğunluk var olarak açtım Meclisi 
efendim, oylama da yapıldı. 



M. Meclisi B : 27 4 . 1 ? 1977 O : 1 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş-
kan, bu Meclisi çalıştırmak lâzım. Söyleyiniz... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, ikaz etti
niz Sayın Ölçen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu Meclisin 
görevini yapması için yardımcı olmanız lâzım gel
mez mi?... 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendini, iki defa anons 
ettinı, «Komisyon da^ Hükümet de yok» diye de 
ifade ettim. Başka türlü benim bir imkânım yok. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu konuda usul tartışması açmanızı rica ediyo
rum. Bu kürsüde hangi partinin yasa çıkmasına 
yardımcı olduğunu, hangi partinin yardımcı olma-
lığım ulus huzurunda ilân edeceğim. 

BAŞKAN — Böyle bir imkân yok İçtüzüğümüz
de efendim, rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Konuşma aç
manızı diliyorum, çünkü bu yanlış yol usul haine 
getirildi. Ne Hükümet var, ne Komisyon var, Meclisi 
çalıştırmıyorlar. 

BAŞKAN — Anladım icazınızı Sayın Ölçen, 
Başkan olarak, oturumu yöneten Başkan olarak... 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı sataşmalar) 
Rica ediyorum efendim, lütfen karşılıklı görüşmeyin... 
Lütfen efendim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, gün
dem dışı konuşmalarda da takdir yetkinizi suiistimal 
ettiniz. Bugün üç konuşma için söz verdiniz, hiç 
biri aktüel değildi Partizanhğa alet ediyorsunuz 
Başkanlığı. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Önder. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Öyle öyle. 

BAŞKAN — Sayın Önder, bendeniz size gündem 
dışı görüşme talebinizde, halihazırda 11 tane gündem 
dışı talepte bulunulduğunu, bugün ve yarın için gün
dem dışı görüşecek arkadaşlara tebligatta bulundu
ğumu, Perşembe günü için size söz verebileceğimi 
söyledim. Kendilerine gündem dışı söz vereceğim 
arkadaşlardan «Hayır, sizden caydım, bir başkasına 
vereceğim» diyemem ki. Zatıâlinizin talebi bugün 
bana... 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Takdir size aittir. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun cümlemi bitire

yim efendim. 
Bugün ban zatıâlinizin talebi bu kararlaştırmayı 

yaptıktan ve arkadaşlara gerekli tebligatı bildirdikten 
sonra geldi. Rica ediyorum efendim. 

I CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, tak
dir size aittir. Aktüel konular gündem dışı olarak 
kürsüye gelir̂  Şu anda Meclis 40 bin tane işçinin 
direnişinden habersizdir. Bunun mesulü de sizsiniz. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — İşçi meselesi ko
nuşuluyor, Kore meselesi konuşuluyor; işçi ile me
mur arasına nifak sokulmuş; bu konuyu getirmek is
tiyoruz, siz söz vermiyorsunuz. Takdirinizi suiistimal 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Önder, ben takdirimi değil, 
arkadaşlara tebligat yaptığımı, kendilerine söz verece-

I ğimi bildirdim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Takdir size aittir, 
I tebligat yapılmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Efendim, bil-
I dirdim; sizinki gelmedi, o zamana kadar olan gün-
I dem dışı talepleri değerlendirdim. Rica ediyorum, 
I beyanınızla, cevabımı sizin takdirinize bırakıyorum. 
I Rica ederim efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, Sayın Başbakan Yardımcısı yanm saat ko-

I nuştu; 3 üyeye taksim edebilirdiniz. 
BAŞKAN — Efendim, cevap vermek üzere söz 

I aldı. Gündem dışı görüşenlerin adedi üçtür Sayın 
I Korkmazcan, rica ediyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Cevap 
I vermek üzere yarım saat konuştu, İçtüzüğü rafa kal-
I diriyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Korkmazcan, 
nasıl kaldırıyorum? 

HASAN KORRKMAZCAN (Denizli) — Yarım 
I saat konuşma hakkı var mı? Yarım saat konuştu. 
I BAŞKAN — Yarım saat değil efendim, 20 daki

kadır süresi; ikaz ettim, 1 ,5-2 dakika taştılar. Bun-
I da her arkadaşa aynı şekilde tolerans gösteriyoruz. 

Rica ederim efendim... Ayrıca, cevap vermek üzere 
I görüştü; gündem dışının sayısına bir menfi tesiri de 
I olmadı. Rica ediyorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, İçtüzüğün 73 ncü maddesi, her konuda her siya-
I sî parti grupuna söz hakkı tanıyor. Hükümetin Mec

lisi çalıştırmaması da bir konudur. Bu konuda söz 
I hakkı doğmaktadır, 73 ncü madde gereğince görüşme 

açmanızı rica ediyorum. Velev ki, Adalet Partisi 
I Grup Başkanvekilleri de celsede yok. Yalnız Hiikü-
I met... 
I BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... 
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ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bent dinleyin 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Anladım efendim, anladım, beyanı
nızı anladım; bahsettiğiniz konu şu anda gündemi
mizin neresinde de, ben ona istinaden size söz vere
yim? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 73 ncü madde 
her, an gündeme girebilir. 

BAŞKAN — Olur mu efendim öyle şey? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Gündemde 

olması kaydı yok; «her konuda» diyor. Bugün bir 
konu ortaya çıkmıştır; Hükümet Meclisi uzun süre
den beri çalıştırmıyor. İşine gelen yasayı çıkartıyor, 
işine gelmeyen yasayı çıkarmıyor. Adalet Partili mil
letvekilleri, burada, küçük çiftçilerin borçlarına iliş
kin yasaya tek oy kullanmadılar. Açınız kupayı ba
kınız, bir tek Adalet Partili milletvekili oyu var mı? 
Yani, eğer bu teklif Cumhuriyet Halk Partisinden 
gelmişse oy vermiyorlar, tasarı ise oy veriyorlar, ta
sarı ise Meclise veriyorlar; böyle Millet Meclisi an
layışı olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, İçtüzüğün hangi mad
desine göre görüşüyorsunuz? Rica ederim efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 73 ncü mad
desi gereğince. 

BAŞKAN — Hayır efendim, 73 ncü madde gün
demde olacak, konu huzura gelecek ve onun üzerine 
söz vereceğim; rica ederim efendim. 

Oy toplama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız, 
tasnife geçiniz. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Biz oy kullandık, Ne
jat Bey. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, karşılıklı 
görüşmeyelim. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Buyurun kupalan açın, 
içine bakınız. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, söz vermeden 
karşılıklı görüşmeyin. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, biz 
niye buraya geliyoruz? Meclise, çalışmak için geliyo
ruz. Nerede Hükümet? Ayıptır, ayıp. 

BAŞKAN — Efendim, benim, Başkan olarak 
tatbik edebileceğim başka bir İçtüzük maddesi yok. 
Rica ediyorum... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Nerede Hü
kümet Sayın Başkan? Hükümeti bekliyoruz. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Hükümet gelmez
se Meclisten gitmiyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupü olarak Meclisten gitmeyeceğiz. 

3. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/11) .(S. Sayısı : 358) 

BAŞKAN — Gündemin üçüncü sırasında yer 
alan Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu tasarısının mü
zakeresine geçiyoruz. 

Sayın Plan Komisyonu? Yok. 
Sayın Hükümet? İçişleri Bakanının yetki belgesi

ni havi, Mahallî İdareler Genel Müdürü Sayın Tur
gut Kılıçer buradalar. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Hükümet kaçı
yor, Hükümet görevden kaçıyor; Türkiye'nin mese
lelerini halletmekten kaçıyor. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Hükümet 
yok» parantezi içinde bütün yasaları okuyunuz Sayın 
Başkan; öyle bir parantez açın, «Hükümet yok» diye. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Nerede Profesör?. 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfen. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Tosyalı, «Şerbetçi 

Profesör» nerede? Nerede yalancı başı?. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Televizyon ya
lancısı, televizyon faresi nerede? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Aykul, lütfen 
efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Rica yok Sayın 
Başkanı; Nerede, televizyon işgal eden, işgalci Baş
bakan Yardımcısı?. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, böyle bağır
makla da bir şey hallolmaz ki Sayın Aykul; lütfen 
efendim.. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Akşam televizyonu 
işgal eden «Şerbetçi Profesör» yok. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen efendim. 
Komisyon bulunmadığı için, müteakip maddeye 

geçiyoruz. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Dört kuklacı var, 

dört kuklacı!. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Gerektiği za

man Hükümet var, işinize gelmediği zaman Hükümet 
yok... Ne kadar laubali Meclis anlayışına sahipsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen, söz almadan, İçtüzüğe ay
kırı şekilde yerinizden beyanda bulunmayın Sayın 
Ölçen. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Dört kuklacının 
eline düştü Meclîs: Demire!, Erbakan, Feyzioğlu, 
Türkeş. 
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YÜCEL DİRİK (İzmir) — Kaçmasaydınız, kaç
masaydınız; sizi biz devirmedik.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Aykul, lütfen efen
dim... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Lütfü mütfü kal
madı bu işin. 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri,. Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı : 415) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü maddesinde yer 
alan 415 S. Sayılı kanun teklifinin müzakerelerine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?. Anayasa Komisyonu burada. 
Sayın Hükümet?. Yetki belgesini havi Hükümet 

temsilcisi burada. 
Anayasa Komisyonu raporunu kısa olması ha-

sabiyle okutuyorum: 
(Anayasa Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde, Demokra

tik Parti Grupu adına Sayın Cevat Önder, buyurun 
efendim. 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (An
kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Mahallî idare seçimlerinin ertelenmesi hakkındaki 
kanun teklifi vesilesiyle, gerek bu seçimlerle ilgili ve 
gerekse mahallî idarelerle ilgili, Demokratik Parti 
Millet Meclisi Grupunun bazı isteklerini, arzu ve 
temennilerini arz ve ifade edeceğim. 

Alman Siyasî Partiler Kanunu ki, bizim Siyasî 
Partiler Kanunumuzun kısmen mehazım teşkil et
mektedir - ve gerekse 648 sayılı Türk Siyasî Partiler 
Kanunu ve Anayasamız, çok partili demokratik re
jimde siyasî partilerin çok önemli demokratik rükün
ler olduğunu ifade etmektedirler. Şöyle ki: Siyasî 
Partiler, genel seçimler yolu ile genel idareyi etkiler
ler, genel idarede söz sahibi olurlar; mahallî seçim
ler yolu ile de, ya siyasî partiler mahallî idareleri 
ele geçirirler veya mahallî idareleri etkilerler. Bu ba-
bakımdan, gerek genel seçimler, gerek mahallî seçim
ler Türk demokrasisinde önemli yeri olan müessese
lerdir. 

Mahallî seçimlere ait muhtelif kanunlar mevcut
tur. Bu kanunların hepsi muhtelif zamanlarda değişik
liğe uğramıştır. Biz, Demokratik Parti olarak arzu 

(1) 415 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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etmekteyiz ki, mahallî idarelere a£t seçim kanunları 
bir Kod'da toplansın; genel seçimlere ait kanunlar 
da diğer bir kod'da toplansın. Yanî̂  Türk seçim hu
kukunda iki tane anakanun bulunsun. Bir tanesinde 
mahallî seçimler yer alsın. Diğerinde ise genel se
çimler yer alsın. 

Muhterem arkadaşlarım, ertelenen bu seçimlerle, 
belediye başkanı, belediye meclisi, il genel meçlisi, 
köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri 
yapılacaktır. 

Bunların özel kanunlarında seçim tarihleri hazira
nın ilk pazarı olarak yazılıdır. Gerçekten, Türk de
mokrasisindeki uygulama, haziran aylarının iyi bir se
çim zamanı olmadığını göstermiştir. Sonbahar; hasat 
kalkmıştır; eylül, ekim ve kasım ayları daha ziyade 
seçim için uygun aylardır. 

Bu bakımdan, seçimlerin sonbaharda yapılması 
uygundur. Yalnız, böyle, her dönem yaklaştıkça er
teleme kanunlarıyle yeni seçim tarihi tespit etmek 
de yanlıştır. Yeni seçim tarihleri tespit edildiğinde 
Yüksek Seçim Kurulu da buna ait müddetler ihdas 
etmekte, Yüksek Seçim Kurulu kararlar çıkarmakta
dır. 

Halbuki seçim müddetleri kanunlarla tespit edi
lir. Zorlamalar yüzünden, Yüksek Seçim Kurulu, ka
rarlarla, müddetleri tayin ve tespit etmek zaruretini 
duymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, mahallî idare seçimleri 1977 
genel seçimlerinden iki ay sonra yapılacaktır. Aslın
da, gönül, mahallî idare seçimleriyle, genel seçimle
rin bir arada yapılmasını istemektedir. Ancak 7 seçim 
bir arada olacağı için oy kaybına vesile teşkil eder 
gerekçesiyle, mahallî seçimler iki ay ertelenmektedir, 
iki ay sonra yapılacaktır. 1973 yılında da bu böyle 
oldu. 1973 yılının, temenni ederiz ki, çok hazin ve 
çok acı hatıraları, 1977 seçimlerinde tekrarlanmamış 
olsun. Nedir bu acı hatıralar? Bugün Devlet Baş
kanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız, 
maalesef, belki de bilmeyerek, yaptığı bir konuşmayla, 
1973 mahallî seçimlerini etkilemiştir. Şöyle ki : O za
man henüz koalisyon kurulmamış idi. Sayın Cumhur
başkanı ve ona tesir eden çevreler, sayısı çok olan 
iki partinin bir araya gelip koalisyon kurmasını arzu 
ecîiyordular; Saym Cumhurbaşkanı da bu tarzda bir 
konuşma yaptı. Cumhuriyet Halk Partisiyle Adalet 
Partisinin bir arada koalisyon kurmasını arzu etti. 
Mahallî seçimlerden evvel Sayın Cumhurbaşkanının 
yaptığı bu konuşma, mahallî seçimlere tesir icra et
ti. Gerçi, Demokratik Parti, 1973 genel seçimlerinde 
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aldığı reyi aynen mahallî seçimlerde de muhafaza et
miştir. Yalnız, şu husus biline ki, Türkiye iki partili 
demokratik rejimle idare edilen bir ülke değildir. 
Türkiye'de Anayasa, çok partili demokratik rejimi 
öngörmektedir. Bu bakımdan, her partinin, vatandaş 
indinde fikri olan, yeri olan her partinin yeri ve rolü 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, bu bakımdan, 
böyle seçimlerin, mahallî seçimlerin, genel seçimler
den iki ay sonra yapılması, korkarım ki, birtakım 
ters neticeler doğuracaktır. Genel idareyi ele alan par
ti, mahallî idareler seçimlerine tesir icra edecektir. 
Bugün bunun acı tatbikatını görmekteyiz. Halen, Cep
he İktidarı vardır, Cephe Hükümeti vardır; muhalefete 
mensup belediyelere yardım yapılmamaktadır; muha
lefete mensup belediye başkanları, hükümet dairele
rinden kovulmaktadır, ilgi görmemektedirler. Bunun 
en acısını, en çok ıstırabını çeken de Demokratik Par
ti olmuştur. Bazı bakanlar utanmadan bakanlık nüfu
zunu suiistimal ederek, kendilerine gelen Demokratik 
Partili belediye başkanlarım istifaya icbar etmişler, 
«Memleketime hizmet götürürüm» endişesiyle, De
mokratik Partili bazı belediye başkanları istifa etmiş
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu, Türkiye'de demokrasi
nin yozlaşmağıdır; bu, Türkiye'de demokrasinin deje
nere edilmesidir. Mahallî idareler bizde Anayasamıza 
göre iki prensibin ortasında müesseselerdir. Anayasa
mız ne merkeziyet prensibini, ne de ademî merkeziyet 
prensibini öngörmektedir. Anayasamız eski deyimiyle 
tevsii mezuniyet prensibini öngörmektedir. Ancak, 
mahallî idare seçimlerine, maalesef, mahallî idareleri 
güçlendirmeden girmekteyiz. 

Bugün, mahallî idareler, genel idareye, hükümete 
el avuç açacak durumdadırlar, kendi kendilerine ye
ten müesseseler değillerdir. Bu bakımdan da, kemâliy
le işlememektedirler. Mahallî idarelere ait kanunlar; 
Belediye Kanunu, İl Genel Meclisi Kanunu, Köy Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Kanunları çok eski kanunlar
dır. İl Genel Meclisi Kanunu - ki, kanunu muvakkat
tir -, Sultan Abdülhamit'ten kalmadır; bütün bunla
rın gözden geçirilmesi, 1580 sayılı Belediyeler Kanu
nunun ele alınması gerekir idi. Mahallî idarelerin de 
kendi kendilerine yeten gelir kaynaklarına kavuşturul
ması lâzım gelir idi. Üç plân dönemi bitti, Dördüncü 

Plana başlıyoruz; her planda, mahallî idarelerin güç
leneceğine, güçlendirileceğine dair hükümler konul
muştur ve fakat hiçbiri bugüne kadar realize edile
memiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunda, hükümetlerin, ik
tidarların büyük rolü vardır. İktidar demek Meclisleri, 
memleketi idare eden müessese demektir. Bir iktidar, 
komisyonlarda çalışmazsa, Meclislerde çalışmazsa, ko
misyonlarda bulunmazsa, Meclis Genel Kurullarında 
bulunmazsa, o Meclislerin, yani Devletin anadireği 
olan Parlamentonun verimli mesai yapması mümkün 
olamaz. Cephe Hükümeti zamanında da bu böyle ol
muştur; Meclislerimiz bu yüzden verimsiz bir vaziyet
tedirler. 

Ben sayın arkadaşıma teşekkür ediyorum. Hükü
met tasarı getirmiyor, teklif getiriliyor. 

Bugün siyasî partilerin seçim işleriyle uğraşan ar
kadaşlarımız, Yüksek Seçim Kurulundan gelen ka
rarları almışlardır. Yüksek Seçim Kurulu, artık, se
çimlerle ilgili kararları yayınlamaya ve siyasî parti
lere göndermeye başlamıştır. 

Biz, Demokratik Parti olarak, bu ertelemenin ye
rinde olacağı kanaati içerisindeyiz. Ancak, temenni
miz odur ki, genel seçimlerden 2 ay sonra yapılan ma
hallî seçimler, iktidarı ele alan siyasî partinin sul
tası altında yapılmasın, tarafsız makamlar bunlara 
müdahale etmesin. Eğer, bu gibi prensiplere riayet 
edersek, Türkiye'yi bazı ıstıraplardan kurtarmış olu
ruz. 

Şu anda mahallî idareler ıstırap çekmektedir. Bü
yük belediyeler ıstırap çekmektedir, küçük belediyeler 
ıstırap çekmektedir. Halkın ihtiyaçlarına cevap vere
memektedirler; mahallî mahiyetteki amme hizmetleri 
görülememektedir. 

Maruzatımız bundan ibarettir. 

Biz, 2 kodun olmasını, böyle perakende kanun
larla seçim erteleme yoluyle değil - 1973'te yapılan 
mahallî seçimler 2 defa ertelenmişti - kesin tarih
lerle; seçim tarihlerinin kanunlarla tespit edilmesini ve 
seçim mevzuatının bu hale getirilmesini arzu etmek
teyiz. 

Bugün Adalet Bakanlığı ne iş yapar, bilmem. Bir 
yanda Yüksek Hâkimler Kurulu vardır, Yüksek Sav
cılar Kurulu vardır, Anayasa Mahkemesi vardır; işte 
bu konular Adalet Bakanlığının konularıdır. Adalet 
Bakanlığı bunları bir kodda toplamalıdır. Bu konuda 
gruplar yardımcı olmalıdırlar. 

Demokratik Parti olarak görüşümüz bundan iba
rettir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (D. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ni

yazi Onal, buyurun efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZÎ ONAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sanıyorum ki, şu anda görüşmekte olduğumuz ka
nun teklifi, 1977 yılında Türk siyasal hayatını büyük 
ölçüde etkileyecek bir kanun teklifidir. Bu kanun tek
lifi reddedilirse, yani mahallî seçimler Türkiye'de Ha
ziran 1977'de yapılırsa, Türkiye hasıl bir ortamın için
de olur? Bu kanun teklifi kabul edilir de, 11 Aralık 
1977'de mahallî seçimler yapılırsa, Türkiye'de na
sıl bir ortam olur, mahallî idareler nasıl yöneticiler 
ve yönetimleri işbaşına getirebilir? Bu konuların üze
rine, mümkün olduğu kadar tarafsızca, yurt yaran 
bakımından eğilmekte büyük faydalar olduğunu sa
nıyorum. 

. Evvelâ şu noktayı belirtmek isterim: Bu, bir ma
hallî seçim ertelemesi kanunu niteliğinde değildir ka
nısındayız. Çünkü, 1973 Aralık ayında seçilmiş olan 
mahallî yöneticilerin, belediye başkanlarının, beledi
ye meclisi üyelerinin, muhtarların, (köy ve mahalle 
muhtarlarının) ihtiyar heyeti üyelerinin, il genel mec
lisi üyelerinin süreleri, 4'er yıllan, ancak 1977'nin 
Aralık ayında dolacaktır. Biz, aslında, Haziranda ma
hallî seçim yaptığımız takdirde, onlann seçildikleri 
süreden daha kısa süre hizmet etmelerine yol aç
mış olacağız. Yani, bu, şimdi görüştüğümüz kanun 
teklifini reddedersek, biz, 1977 aralığında seçilmiş 
olan değerli mahallî yöneticileri dört yıldan daha az 
bir süre ile, yaklaşık olarak 3,5 yıllık bir süre ile 
çalıştırmış olacağız. 

Bu itibarla, bir komisyon raporuna verilen muha
lefet şerhine belirtilen, seçimlerin ertelenmesine kar
şı olma nedenleri yerinde değildir. Çünkü, bu ka
nun teklifi bir seçim ertelenmesi teklifi niteliğinde 
değildir, böyle görmüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, mahallî seçimlerin her tür
lü baskıdan uzak olarak, yurttaşlarımızın kendi yö
neticilerini en iyi biçimde seçmesini sağlayacak yön
de yapılması, sanıyorum ki hepimizin amacıdır. Oy
sa, gene gayet iyi biliyoruz ki, birtakım siyasal ne
denler, bazı siyasal iktidarlan, mahallî seçimlerde, 
siyasal iktidann baskısını kullanmaya sevk etmekte
dir. Bir çok yerde halka, seçmene o seçmenin iradesi, 
o seçmenin kişiliği küçültülerek, «Bize oy vermezsen, 
bizim adayımızı seçmezsen sana yardım etmeyiz, sa
na bir kuruş bile vermeyiz» diyen politikacılar çıkabil
mektedir. 

Aslında, Türkiye'de halkın bilinçlenmesi, sanıyo
rum ki, çok yakında, kendi karşısına çıkıp da, böy
le konuşan politikacıyı ikinci sözü ettinneden kova

cak düzeye gelecektir; ama şimdilik bazı yörelerde 
bu baskı geçerli olabiliyorsa, o baskıdan uzak bir 
seçim ortamını yaratmayı şu kanun teklifini görüşür
ken düşünmek ve o kanun teklifini vermişi olan değer
li arkadaşlanmıza teşekkür etmek, sanıyorum ki bor
cumuzdur 

Sayın arkadaşlanm, Belediye Gelirleri Kanunu, 
Perşembe günü burada kabul ettiğimiz bir Danışma 
Kurulu karanna göre, bu kanun teklifinden kısa bir 
süre sonra gündeme gelecektir ve görüşülerek, bele
diyelerin gelirleri, o kanun kabul edildiğinde, bü
yük ölçüde artınlmış olacaktır; belediyeler kent hal
kına daha iyi hizmet götürmek olanaklarına kavuş
muş olacaktır. Bu belediyelerin belediye başkanları, 
encümenleri; ister Cumhuriyet Halk Partili, ister Ada
let Partili, Millî Selâmet Partili, Demokratik Partili 
olsunlar, amaçlan, halka, kent sakinlerine iyi hizmet 
götürmek olduğuna göre, onlara bu olanağı verdik
ten sonra, 1977 yılı içinde o, kentler ve köyler hal
kının maddî olanaklar tanınmış belediyeler tarafından 
yapılan hizmetleri gördükten sonra seçime gitmesin
de, yeni yöneticilerini böylece eskilerini sınadıktan 
sonra - olanaklar içinde de sınadıktan sonra - seç
mesinde hiç kuşkusuz büyük yarar vardır. 

Eğer, Haziranda mahallî seçimler yapılırsa, şu 
anda görüşmekte olduğumuz kanun teklifi kabul edil
mezse, o takdirde biz özellikle belediyelerimizden ve 
daha da özellikle büyük kent belediyelerimizden, o be
lediyelerin yöneticilerinden, başkanlarından her türlü 
maddî olanağı esirgeyerek, onlan, seçmenin huzuruna 
bir başka havanın içinde çıkmaya zorlamış olacağız. 
Büyük kentin belediye başkam siyasal iktidarı suçla
yacak, «Bana yardım etmiyor» diye; iktidar da onu 
suçlayacak, «kendi imkânlan ile yapsaydı» diye. Se
çimin esas amacı ve yörüngesi sapacak," kente kimin 
daha iyi hizmet götüreceği değil, kente kimin daha 
sağlıklı hizmet götüreceği değil, belediyenin mi, yok
sa iktidann mı suçlu olduğu konuşulacak. Siyasal çe
kişme ve tartışma böylesine yanlış bir minder üze
rinde yapılacak. Seçmenin karşısına siyasal partilerin 
bu şekilde çıkmaya hakkı oyduğunu sanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, «Haziranda mahallî seçim
ler yapıldığı takdirde kan gövdeyi götürü» sözü, 
Hükümet kanadının, Hükümetteki bir siyasal par
tinin en yetkili yöneticilerinden biri tarafından söy
lenmiştir, muhalefet tarafından söylenmemiştir. Si
yasal iktidarın, Koalisyonu oluşturan partilerden 
birinin en yetkili kişilerinden bir tanesi açık açık, 

I «Mahallî seçimler ertelenmez ve Haziranda yapılır-
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sa Türkiye'de kan gövdeyi götürür» sözünü söyleye-
biliyorsa, o ülkede.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O yetkili kim? 
NİYAZİ ÖNAL (Devamla) — Bütün gazetelerin 

yazdığı ve radyoların ve televizyonun söylediği bir 
konuda isim zikretmeye lüzum görmüyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Öğreniverelim. 
NİYAZİ ÖNAL (Devamla) — Millî Selâmet 

Partisinden Fehmi Cumalıoğlu. 
BAŞKAN — Rica ediyorum.. 

NİYAZİ ÖNAL (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, böyle bir durumda mahallî seçimleri yapmak, 
hiç bir tehlike olmasa bile, evvelâ şuna inanıyoruz 
ki, Türk halkının bilinci, olaysız, kavgasız, kansız 
seçim yapma yolunda yeteri kadar gelişmiştir; bun
dan hiç kuşkumuz yok. 1950 lerden beri bunun çe
şitli örnekleri, zaman zaman siyasal iktidarların yan
lış tutumlarına rağmen verilegelmiştir. Türk halkı, 
Türk seçmeni, bu konuda siyasal partilerimizin bir 
hayli önünde gitmektedir; ama yer yer kışkırtmalar, 
yer yer kişisel ve partisel çıkarlar, halkı birbirine 
karşı sert davranışlar içerisine itebilir. Bunu koalis
yon partilerinden birisinin yetkilisi söylüyor; ama, 
1977 genel seçimlerinden sonra, Türk ulusunun is
tediği, yeni seçtiği bir iktidar işbaşına geldikten son
ra, yapılacak mahallî seçimlerde, elbette ki, bu tehli
kelerden hiç birisi bahis konusu olmayacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, Haziranda mahallî seçim 
yapmak demek, 1977 yılının tümüyle seçimde geçiril
mesi demektir ve sayın milletvekilleri, tümünüzün l 
Mart 1977 gününden itibaren Ekim ayının ortasına 
kadar her gün seçim yapmanız demektir. Sizden, be
lediye başkanlarınız, muhtarlarınız, belediye meclisi 
üyeleriniz, partilileriniz yardım isteyeceklerdir: 
«Gelin bize yardım edin, belediye seçimleri için ça
nısınız» diyeceklerdir. «Yoklamalarda beni destek
leyin» diyeceklerdir ve sonra onun faturasını size 
Ekim ayında ödeteceklerdir; şu veya bu yönde öde
teceklerdir. Siz, hem yoklama bakımından, hem se
çim bakımından, eğer şu kanun teklifini kabul et
mezseniz, 1 Mart 1977 tarihinden itibaren seçim or
tamına gireceksiniz ve Ekim ayının ortasına kadar 
her gün seçim yapacaksınız. Bu, yalnız milletve
killerinin, yalnız senatörlerin sorunları değildir. Bu, 
aynı zamanda Türkiye'nin, Türk milletinin de soru
nudur. Millet, her gün seçim yapmaya, seçim havası 
içinde yaşamaya mecbur değildir, seçimi, sonbaharın 
uygun günlerinde, iki seçimi arka arkaya yapmak 
suretiyle, seçim havasını, seçim sorununu halledip 

j bitirmekte yurt bakımından büyük yarar vardır: Yur
dumuz bakımından, milletimizin selâmeti bakımın
dan büyük yarar vardır. Politikacıların, 1 Mart 1977 
gününden sonra Meclislerde çoğunluğu sağlayabil
mesi bakımından büyük yararlar vardır. 31 tane ka
nun teklif ve tasarısının bir tanesi bu. Bu teklif ve 
tasarılarının Meclisten geçmesi için üç gün önce, Per
şembe günü bir Danışma Kurulu önerisini sanıyo
rum, oybirliği ile onayladık. Bu kanun tasarı ve tek
liflerinin içinde, çiftçinin beklediği kanunlar var, 

I esnafın beklediği kanunlar var, işçinin beklediği ka
nunlar var. Toplumla, toplum düzeni ile ilgili ka
nunlar var. Sanıyorum ki, milletimiz daha çok 
bunları beklemektedir; Belediyelerimiz, Belediye Ge
lirleri Kanununun çıkmasını beklemektedir; muh-

I tarlar, kendilerine maaş bağlanmasını ve muhtarlık 
müessesesinin Türkiye'de itibar sahibi bir hale gel-

I meşini istemekte ve beklemektedir. 

Çiftçimiz, doğal yıkımlardan zarar gören çift-
I çimiz; yardım beklemektedir. Bu kanunun çıkma-
I sim beklemektedir. 
I BAĞ - KUR Kanununda değişikliği esnaf bekle-
I mektedir. 

En az geçim indiriminin yükseltilmesi konusunu, 
daha çok, çalışan insanlar, tüm memurlar, küçük ge
lirli, düşük aylıklı memurlar beklemektedir. 

Biz, şimdi bunların hepsini bırakacağız, bütçe 
çıkar çıkmaz, herkes kendi seçim bölgesine gide
cek, «Hangi belediyeyi, hangi muhtarlığı nasıl kaza
nırım diye önseçim çalışmalarına ve mahallî seçim 
çalışmalarına başlayacak; başlamak zorunda: Hem 
partisi bakımından başlamak zorunda, hem kendi
sinin seçim bölgesindeki durumu bakımından başla
mak zorunda. Ve Haziranda mahallî seçimler yapıl
dıktan sonra da, bu sefer, genel seçimin hazırlıkları 
hemen başlayacak ve hiç kuşkunuz olmasın, «Hazi
randa mahallî seçim yapıyoruz» diyeceksiniz; «Bu 
kanun teklifini reddediyoruz» diyor iseniz değerli ar
kadaşlarım, hiç kuşkunuz olmasın, bu Meclis 1 
Marttan sonra katiyen çalışamaz. Bu Meclisten, aşa
ğı yukarı hiç bir kanun çıkmaz ve Parlamentonun 
millet indindeki itibarı Önemli ölçülerde zedelenebi
lir. Oysa, sanıyorum ki, bizim başlıca görevimiz, 
Parlamentomuzu, Meclisimizi, görev yaptığımız ku
ruluşu millet nazarında en etkili ve en itibarlı duruma 
yükseltmek ve Öyle tutmaya çalışmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 31 adet kanuna öncelik ve
rildiğine göre, bu kanunlar içinde de, şimdi görüş, 

1 mekte olduğumuz kanun teklifi bulunduğuna göre, 
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sanıyorum ki, bu da bütün Millet Meclisinin bütün 
kanatlarının kabul ettiği, hiç değilse büyük ölçüde 
benimsediği bir kanun teklifidir. Çünkü, çoklukla 
benimsenmeyen bir teklif olsa idi, öncelikle görüşül
mesi gereken kanun teklif ve tasarıları içerisine bu
nun alıması konusunda daha Danışma Kurulunda 
birtakım tartışmalar olur, karşı çıkmalar olurdu; ora
dan oy birliği ile geçmiş bulunduğuna göre, bu ka
nun Meclisimizde grup oluşturan bütün siyasal par
tilerimizin büyük ölçüde benimsenmiş bulundukları 
kanısına varmak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi özetleyerek bağ
layacağım. Haziran ayında mahallî seçim yapılması 
demek, Türkiye'nin hemen seçim ortamına girmesi 
ve bu seçim ortamının Ekim ayı Ortalarına ka
dar sürmesi demektir. Mahallî seçimlerin Haziran
da yapılması, ertelenmemesi demek, Meclislerin, 
bütçeyi çıkardıktan sonra çalışamaması, milletin bek
lediği kanunları çıkarmaması demektir. Bu sonuçları 
doğuracaktır ve milletin bütün bir yıl boyunca ba
zı kimseler tarafından kışkırtılan bir kargaşalık ve 
düşmanlık ortamına itilmesi demektir. Demokrasinin, 
barış içinde, doğruyu ve iyiyi bulmak olduğunu hiç 
kuşkusuz hepimiz kabul ediyoruz. Demokrasinin, 
milleti düşman kamplara bölmek demek olmadığını 
hiç kuşkusuz hepimiz kabul etmek zorundayız. 
Herkes siyasal görüşünü, her parti siyasal görüşünü 
en özgür ortamın içinde rahatlıkla ifade edebilmeli
dir. Öyle bir ortam, her türlü tehlikeden uzak olarak 
yaratılmış bulunmalıdır. Oysa, ertelenmeyecek bir 
Haziran mahallî seçiminde, her şeyden önce, o seçi
min üstüne gölge gibi düşen bir siyasal iktidarın ka
ba ve partizanca baskısı vardır. «Bana oy vermezsen 

- sana hizmet götürmem» diyen zihniyetin gölgesi ola
caktır öyle bir seçimin üzerinde. 

Daha sağlıklı ve halkımızın ihtiyaçlarına daha 
iyi cevap verecek yöneticileri seçmek için, mahallî 
seçimlerde daha iyi belediye başkaları, daha iyi be
lediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhar-
lar seçmek için, halkımızın bu konuda daha sağlıklı 
karar vermesini ve bu kararını sandık başında vicda
nı ile başbaşa verebilmesini sağlamak için, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu olarak bu kanun teklifine 
olumlu oy vereceğiz. 

Teşekkür ederim. Yüce Meclise Grupum ve şah
sım adına saygılar sunarım. (C, H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Onal. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Süley

man Arif Emre, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli üye
ler; 

Huzurlarınızda görüşülmekte olan kanun teklifi
ni grupumuz yapmış, Meclise getirmiş bulunmakta
dır. Bu kanun teklifini getirmekteki esas maksadımız, 
bilhassa, içerisinde bulunduğumuz yasama dönemi 
bitmeden önce milletimizin ihtiyacı olan mühim ka
nunları Meclislerimizden geçirebilmek ümididir. 

Gündemimizde 100'ü aşkın kanun teklifi mevcut
tur. Bu tekliflerden 30 adedini, Danışma Kurulumuz, 
ittifakla, Danışma Kurulundaki temsilcilerimiz ittifak
la öne almış bulunmaktadırlar. 

Gün geçmiyor ki, bir heyet gelmesin, esnafımızla 
ilgili bazı kanun teklif ve tasarılarının mutlaka bu 
yasama döneminde çıkmasını bizden istemesin. Öğ
rencilerden heyetler gelmektedir. Öğrencilerimizle il
gili âcil meseleler çözüm yoluna ulaşmamıştır. Bütçe 
müzakerelerinin başlaması halinde ve bütçenin arka
sından da mahallî seçim kampanyalarının parlamen
terlerimize ve siyasî partilerimize yeni bir yük olarak 
yüklenmesi halinde, sosyal muhtevalı kanunların çok 
mühim bir kısmının, hepimiz arzu ettiğimiz halde, 
milletimiz de bizden beklediği ve arzu ettiği halde, 
çıkmaması tehlikesiyle karşı karşıya gelebiliriz, kala
biliriz. Bunu önlemek için, teklifimizi huzurlarınıza 
getirmiş bulunuyoruz. 

Gündemde, Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı 
.vardır, Tanm Sigortası Kanunu tasarısı vardır, he
kimlerin tam gün çalışmasını sağlamak üzere teklif 
edilmiş kanun teklifleri mevcuttur. Islâmî İlimler 
Akademisinin kurulması hakkında, İslâm enstitüle
rinin akademi haline getirilmesi hakkında kanun tek
lifleri vardır, dört seneden beri bir türlü çözümleye
mediğimiz, vekil imamların asalete geçirilmesi hak
kında kanun teklifi vardır. Hiç bir sosyal hakka sa
hip olmayan, 15 - 20 sene hizmet etmiş bulunan din 
görevlilerine, en ufak bir mazeretleri halinde, işleri
ne son verilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunanlara, 
emeklilik ve sigorta haklarından dahi istifade edeme
yenlerin yaralarını sarma mecburiyetimiz vardır. Bun
ların hepsini sayarak kıymetli vakitlerinizi almak istemi
yoruz. 

İşçilerimizle ilgili kanun teklif ve tasarıları vardır. 
Yurt dışında, vazife başında şehit edilen elçileri

mizin ailelerine ve ilgililerine yardım yapmak için ge
tirilmiş olan, âcil kanun teklifleri mevcuttur. 

Bunlarm hepsini bizim, bütçeye kadar, şu Mec
lisin sayılı olan görüşme saatları içerisinde çıkaraca
ğımıza ihtimal vermemekteyiz. 
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Bütçe müzakerelerinden sonraki devreyi de, yasa
ma devresi ve günleri olarak değerlendirmek mecbu
riyetini hissetmiş bulunuyoruz. Bunu yapamadığımız 
takdirde, öyle zannediyorum ki, bütçeden sonra, ka
nun emri olarak ele almamız gereken Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı müzakerelerinde dahi çoğun
luğumuzu, Meclislerde kolay kolay tutamayız. Çün
kü, mahallî seçimlerde parlamenterlerimiz de ister is
temez görev alacaklardır. Mahallî seçimlerimiz, dene
melerin ve diğer siyasî mekanizmaların işlemeye baş
laması bakımından, parlamenterlerimizin dahi siyasî 
geleceği ile ilgili birtakım meseleleri teşkilâtlar çapın
da ortaya çıkaracaklardır. 

Bu bakımdan, gerek mahallî seçimlerde partilerin 
propaganda yapma ihtiyacını duymaları ve bu pro
pagandalara parlamenterlerimiz de ister istemez ka
tılmaları mecburiyeti, gerekse diğer seçimlerle ihtilât 
yapmış olması dolayısîyle, Meclislerimizde bütçe mü
zakerelerinden sonra çoğunluğu sağlamak çok ehem
miyetli ve çok güç bir mesele haline gelebilecektir. 

İşte bütün bunları gözönünde tutarak, mahallî 
seçimlerin ertelenmesi gerektiğini biz, bu teklifimizde 
ortaya koymuş bulunuyoruz. 

Kaldı ki, bilindiği gibi yurt sathında bu sene 
200'ü aşkın sanayi yatırımının kuruluşunun başlatıl
ması meselesi de ele alınmış, yürümekte olan büyük 
bir sanayi hamlesi olarak karşımızdadır, ortadadır. 

1 Marttan sonra mahallî seçimlerin getireceği 
seçim yasakları cari olacaktır. Bu seçim yasaklarının 
hükümleri karşısında Hükümet üyelerimiz, süratle 
atılması gereken temelleri atamayacaklar, açılması 
lâzım gelen işletmeleri açamayacaklar ve buna mü
masil Hükümet hizmetlerini yapmakta çok büyük 
müşkülât ile karşılaşacaklardır. Hızla sanayileşmeye 
başlamış olan Türkiye'mizde, bilhassa sanayileşme 
konusunda büyük hassasiyet gösteren partimizin, bu 
işe çok önem veren partimizin, böyle bir engel ile 
hizmetlerin geri kalmasını arzu etmemesi ve hizmet
lerin devam etmesini temenni etmesi; öyle zannediyo
rum ki, bütün parlamenter arkadaşlarımız tarafından, 
partilerimiz tarafından da tasvip edilecek bir temen
nidir, bir endişedir. 

Mahallî seçimlerin yapılmasından bu yana, he
nüz kanunun tespit ettiği normal süre olan 4 senelik 
müddet geçmemiştir. Mahallî seçimlerde görev almış 
bulunan, seçim yoluyle seçilmiş olan hizmetliler, bele
diye reisleri ve emsali diğer görevliler, elbette 4 sene 
hizmet etmeleri gereken kimselerdir; bu, onların ta
biî hakkı olmak gerekir. 3 - 3,5 sene gibi bir zaman

da yeniden kısa devrede seçime gidilmesini de onla
rın bir nevi hakkı müktesebini gözetirsek, doğru bul
mamak gerekir. 

Aynca, mahallî seçimlerle başlayacak seçim tan
siyonu Ekim ayma kadar sürüp gidecektir. Zaten, 
Millî Selâmet Partisinin görüşü odur ki, memleketi
mizde carî olan sistemler dolayısîyle bir nevi seçim 
enflasyonu meydandadır, yürümektedir, iki senede 
bir, bir senede bir bu memleket evlâtlarını demokra
tik bir vazifeyi yapmak için dahi olsa, karşı karşıya 
getirmemiz; seçim münakaşa, mücadele ve tartışma-
larıyle milletimizin fertleri arasında bu dozajı aşkın 
seçim enflasyonuyla milletimizin fertleri arasında bir 
nevi uzaklaşma, husumet meydana getirmemizde de 
fayda görmüyorum, görmüyoruz. 

Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, mümkün mer
tebe yine demokratik ölçüler içerisinde kalmakla be
raber, seçimleri azaltmak bir görev olarak karşımıza 
gelmelidir. Hizmet devresini, seçim endişeleri ve fa
aliyetleri engellememelidir; partimiz bu görüştedir. 
Bundan önce Millî Selâmet Partisi - cümlenin hatı-
rındadır - birkaç defa Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından ortaya atılan, «Erken Seçim» teklifine ve kam
panyasına katılmamıştır, açıkça karşı çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, burada bir noktayı gözö
nünde tutmak mecburiyetinde olduğumuzu da ayrıca 
ilâve etmek isterim: «Efendim, falanca parti seçim 
istedi de, falanca partiler buna taraftar olmadı; öyle 
ise seçimden kaçtılar, seçimden korktular.» Bu, işin 
hissiyatıdır, propaganda yatırımıdır. Bunu bir tara
fa bırakmalıyız. 

Memleketimiz hızla hizmet beklemektedir. Sana
yileşmek için ülkemizde yeraltı, yer üstü servetleri 
mevcuttur, insangücü kaynakları mevcuttur. Türk 
işçisinin bütün işçilerden daha kifayetli olduğu, daha 
kabiliyetli olduğu, daha verimli ve daha çalışkan ol
duğu Batı ülkelerinde verdiği imtihanla sabittir. «Ni
çin sanayileşme davasında ülkemiz, bizden ayrılan 
ülkelerden, 50 - 60 sene önce bizim vilâyetimiz du
rumunda olan ülkelerden hâlâ geridedir?.» Dersek, 
siyasî mücadelelerimizdeki bazı dozaj fazlalıklarını, 
bazı ölçüsüzlükleri, bazı fuzulî tatbikatları gözönün
de tutabiliriz. Bütün bunları değerlendiren Millî Se
lâmet Partisi Grupumuz, seçimlerin hizmetleri aksat
maması genel prensibini kabul etmiş olduğu için bu 
teklifi buraya getirmiştir. Mahallî seçimlerden falan
ca parti kaçtı, falanca parti kaçmadı münakaşalarım 
gayri ciddî buluyoruz. «Hizmetten kim kaçtı, hizmet
ten kim kaçmadı» prensibini getirip, esas prensip 
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yapmak mecburiyetinde olduğumuzu da ilâve etmek 
isterim. 

İçerisinde bulunduğumuz ekonomik şartlar mille
timizin, ekonomik şartlar karşısında kanun vasıta-
sıyle yaralarının sarılması icabeden kesimlerine hızla 
hizmet götürmemizi emretmektedir. Bu itibarla; hal
kımızın, işçimizin, köylümüzün, esnafımızın, talebe
lerimizin büyük bir kısmı hizmet beklerken, geçim 
derdi ile başbaşa iken; partilerimizin seçim derdi ile 
Parlamentoyu üç ay önce bırakıp gitmesine razı de
ğiliz. 

Takdir Yüce Meclisinizindir; oylarınızla seçimleri 
ertelemiş olursak her yönü ile isabetli bir hareket 
yapmış, bir tasarruf yapmış olacağımıza kaniiz. 

Hürmetlerimizi sunarız. (M. S. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz Aygün, 

buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Anka
ra) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Yüksek huzurlarınızda görüşülmekte olan mahal
lî seçimlerin Haziran 1977 yerine, 11 Arahk 1977 ta
rihinde yapılması gerekçesiyle getirilen kanun teklifi 
üzerinde Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimi arz 
etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Adalet Partisi 
Millet Meclisi Grupu olarak seçimlerin demokrasinin 
hayatiyetini yaşadığını gösteren ve demokrasinin te
melindeki en mühim unsurlardan biri olan seçimlerin 
zamanında yapılması esprisine itibar ettiğimizi peşi
nen arz ve ifade etmek isterim. 

Mahallî seçimler 1977 yılının Haziran ayının ilk 
Pazar günü yapılacaktır. Bu seçimleri takiben yine 
1977 yıhmn Ekim ayında da genel milletvekili ve kıs
mî Senato seçimleri yapılacaktır. 

Şimdi, kanun teklifi sahibi muhterem arkadaşla
rımızın ve kanun teklifim benimseyen değerli arka
daşlarımızın yüksek huzurlarınıza getirmiş oldukları 
gerekçede neler var: 

Evvelâ arkadaşlarımızdan bir tanesi, Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayın sözcüsü diyor ki: «1977 ydı 
hep seçimlerle geçecektir.» Yani, «1977 yılının hep 
seçimlerle geçmemesi için, Haziran ayındaki seçimin 
Aralık ayında yapılması münasiptir» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Arahk ayı da 1977 yı
lma dahildir ve arkadaşımız eğer bunu öyle ifade et
meyip de «1977 Haziranında yapılacak olan seçimler 

1978 Haziranında yapılsın» deseydi, ifadesine uygun 
düşen bir teklifle huzurlarınıza gelmiş olurdu. 

Binaenaleyh, 1977 yılı gerek mahallî seçimler iti
bariyle gerek genel seçimler itibariyle bir seçim yılı
dır. Seçim yıllarının kendine has özellikleri vardır. 
Meselâ seçim yıllarında arkadaşlarımızın burada dile 
getirdikleri bir husus var: Parlamentolar gerektiği ka
dar çalışmaz. Bu doğrudur. Geçmiş yıllardaki tecrü
belerimiz, geçmiş yıllardaki müşahadelerimiz bunu 
göstermektedir. 

Kaldı ki, 1977 yıhmn bir başka özelliği vardır. 
Bu, seçim yılı olmakla beraber, Türkiye'de alışı

lagelmiş bir kötü âdetin daha çok kendisim göster
diği bir yıl olarak belirlenmiştir. O kötü âdet de şu
dur : 

Bazı siyasî partilerce, yakın tarihimiz bunun 
açık, canlı misalleriyle doludur. Bir seçim biter, se
çimin bittiğinin ertesi günü yeni seçimim davulu ça
lınmaya başlar. Yani aziz vatandaş, değerli yurttaş
larımız, bir taraftan, «Seçim bitti, şu ekibi, şu siyasî 
teşekkülü iktidara getirdik, binaenaleyh artık bun
dan sonra öbür seçime kadar bunların yapacağı ic
raatı takip edelim, görelim»! demek fırsat ve imkânı
nı bulamaz. Hemen karşısında kaybetmiş olan siyasî 
teşekküllerin feryatları, yaygaraları, tecavüzleri, ten
kitleri birbiri peşi sıra gelir; vatandaş, seçim ne za
man bitti, ne zaman yeni seçim olacak, onu dahi 
îayıkiyîe takip etmek imkânını bulamaz, çünkü Tür
kiye'de bu, yerleştirilmiş çok partili hayatımızın içe
risinde, çok partili hayatımızın başladığı günden 
bugüne kadar yerleşmiş bir kötü siyasî âdettir; de
vamlı seçim çalkantısı içerisinde uğraşır durur. Bu
nun için ben, seçim yılı olması itibariyle Parîamen-
tomuzun gerektiği kadar verimi olamayacağı ge
rekçesine katılmakla beraber ve bunun demin arz 
etmiş olduğum, daha bu sene bu devrede 1973 se
çimlerinin hemen akabinde başlayan seçim terane-
leriyle birazcık daha halk, vatandaş, yurttaş, birazcık 
daha sansasyonel halde kılınmış olmasını nazarı iti
bara alarak, bir ehemmiyetli sene olduğuna katılı
rım. 

Değerli arkadaşlarım, ancak bir hususu belirt
mekte fayda görürüm ki; bu seçimlerin ertelenmesi 
bizi gittikçe, seçimlerin zamanında yapılması düşün
cesinden uzaklaştıracaktır. Nitekim fevkalade ente
resan bir hadisedir. 1973 seçimlerinin hemen akabin
de bir büyük siyasî parti, anamuhaMet partisi du
rumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi hemen er
ken seçim istemeye başlamıştır, 
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Ve öylesine erken seçimi isterdi ki, yani o tarihte 
erken seçime gitmeyen herkesi, erken seçimden kaç
makla suçlamıştır. Alma talihin güzel bir cilvesi ken
di ekibini dahi buraya büyük kadrosuyla getireme
miştir... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 181 kişi var
dı o zaman... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve kendi iddiası
nı bütün değerli, muhterem parlamenterlerin hepsi
ne kabul dahi ettirememiştir. Bunu bir partiyi suç
lamak için değil, bunu bir gerçeği yüce huzurda dile 
getirmek için söylüyorum. Yani, erken seçim kararı 
rûmak kolay bir karar değildir. Zaten kanunlarımız 
erken seçimi veya seçim ertelenmesini birtakım ka
yıtlara bağlamışlardır, birtakım fevkalâde hallere 
bağlamışlardı. Erken seçimi biran evvel - hatta yan-
hş aklımda kalmadıysa - süratle erken seçimi iste
yenler, bugün bir başka seçimin, bir mahallî seçi
min ertelenmesi gibi bir teklif ile, bir niyet ile, bir 
karar ile Yüce Meclisin huzuruna çıkmış bulunmak
tadırlar. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Bununla il
gisi yok Sayın Aygün. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Millî Selâ
met Partisi getiriyor. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Buna, bir teza
da işaret etmiş olmak için sadece değiniyor değilim. 
Yalnız, bu meselelerde mutlaka istikrarlı olmanın ge
çerli olduğuna işaret etmiş oîmak için söylüyorum. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Teklif kimin? 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Teklif kimin 

olursa olsun itibar eylemişiniz. Teklifi getiren şahıs
lar kadar, teklife itibar edenler de aym fikre kendi
lerini angaje etmişlerdir, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Ay
gün, Danışma Kurulunda Adalet Partisi karşı olma
dığını ifade etti. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim» lütfen. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, bizim bu 

teklif karşısındaki tutumumuz açık. Bizim bu tek
lif karşısında, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu 
olarak kanaatimiz, kararımız açık. Biz diyoruz ki, 
Yüce Meclis mahallî seçim ve genel seçimlerin za
manında yapılması esprisi gibi, demokrasilerin en 
güzel tarafını zedelemesin diyoruz.. 

Değeri arkadaşlarım, şimdi bakınız, bir başka 
hususa değerli arkadaşlarımız komisyonlarda işaret 
etmişler. Şimdi burada konuşan sayın Cumhuriyet 

Halk Partisinin değerli sözcüsü arkadaşım dedi ki: 
«Seçim 1 Marttan sonra başlar ve 1 Marttan sonra 
Parlâmentoda kimseyi bulunduranlayız». 

Aslında seçimin başlama tarihi 30 Marttır. 30 
Martta başlar ve Haziranın ilk haftasında da seçim 
yapıîır ve seçim süresi de 60 gündür. 

Değerli arkadaşlarım, genel seçim 3 Ağustosta 
başlar, 10 ekimde genel seçim yapılır, süresi 68 gün
dür. 

Şimdi siz bu süreyi, bir başka ölçüde daha, ka
nunları zedeler, teamülleri bozar tarzda değiştirmek 
istiyorsunuz. Diyorsunuz ki, 3 Kasımda başlasın, 
11 Aralıkta bitsin. Yani, 38 gün olsun. Aşağı yukarı 
yarı döneme indiriyorsunuz. Bu yan döneme indi
rişiniz de, seçimin zamanını böylesine kısıtlayışınız 
da seçimin, ifade ettiğiniz ertelenme gerekçesiyle 
bağdaşmaz. 

Değerli arkadaşlarım; ayrıca* seçimlerin erken 
yapılması halinde, süratle seçime gidilmesi halinde 
de yine bu 60 gün muhafaza edilmiştir. Kanunlar 
gayet sarih. Yani seçimin ilân edildiği tarihten, Yü
ce Meclisiniz şimdi bir erken seçim karan alsa, ka
nun hükümlerine göre, ancak 60 gün sonra seçimi 
yapabilecektir. Demek ki, 60 gün, bir karakuşî ka
rarla verilmiş, varılmış hüküm değildir. 60 gün, bir 
esas3ı kanun maddesi ve bugüne kadar tatbik edile-
geîmiş olan bir teamüldür. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde bu teklifle bu 
müddet de ihlâl edilmektedir. Komisyon üyesi de
ğerli arkadaşlarım komisyondaki görüşmeler sıra
sında muhalefetlerini verirken buna gayet açık işa
ret etmiş bulunmuktadırlar. 

Sonra, değeri Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
arkadaşımın bir görüşüne daha katılamayacağım* 
beni bağışlasın. Kanlı seçimlerden falan bahsetti. 

Muhterem arkadaşlarım; kamh seçim* Devletin 
güçsüzlüğü demektir ve bunu ne bizim, ne sizin, hiç

bir değerli millet temsilcisinin kabul etmesi mümkün 
değildir. Türk Devleti son derece güçlüdür. Güçlü
dür: Türk Devîeti Parlamentosuyla güçlüdür; Türk 
Devleti devlet güvenlik kuvvetleriyle güçlüdür;. va
tandaşının sağduyusuyla güçlüdür; inançları ve iman-
lariyîe güçlüdür. , 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Dejenere etti
niz. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Ne alâkası 
var? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Arkadaşınız söy

ledi, cevap veriyorum efendim. Değerli arkadaşınız 
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konuşmasında, bir kanlı seçim ihtimalini gerekçe ola
rak ifade etti; ona karşılık arzı cevap ediyorum. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Ben Hükümet or
tağınızın sözünü söyledim orada. 

OĞUZ AYGÜN (Devamîa) — Böyle bir ihtima
lin, Tiiıkiye'jnin Devlet gücü var okluğu müddetçe, 
Hükümet gücü demiyorum, Devlet gücü var olduğu 
müddetçe, hepimiz var olduğumuz müddetçe müm
kün olamayacağını açık ve seçik ortaya koyuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, sonra yine sayın Halk 
Partisi sözcüsü «Seçimin ertelenmesinde milletin 
menfaati vardır» diyor. Bir tarihlerde erken seçimde 
de milletin menfaati var, deniyordu. Nitekim o seçi
me lüzum kalmadan, bakın yeni seçim dönemi geldi. 
Adaîet Partisinin o tarihte ileri sürmüş olduğu fi
kirlerin doğruluğu fiilen, kendiliğinden ortaya çış-
mış oldu. Binaenaleyh, şimdi seçimin ertelenmesin
de menfaat vardır deniyor. Seçimi ertelemediğiniz 
takdirde de göreceksiniz ki, millet menfaati hiçbir 
şeMMe zedelenmiş olmayacaktır. Ama bir başka şey 
olacaktır; demokrasinin temel unsuru zedelenmiş ola
caktır ve demokrasilerde savunageldiğimiz fikir, 
mut!aka seçimlerin yapılabilmesidir. 1973 seçimleri 
arifesinde, 12 Marttan sonra Adalet Partisinin üstü
ne düşen büyük bir görev olarak, kazasız belâsız 
aziz milletimizi seçim sandığının başına götürebil
mesi esprisinde de bu duygu vardı ve onun sonucun
da 1973 seçimlerinin yapılabilmesi, zamanında ya
pılabilmiş olması ve o seçimlerin, arkadaşlarımızın 
bazı seçimler için tahmin ettikleri birtakım sıkıntı
ların dışında, yani kansız ve Türk milletine yaraşır 
çok güzel bir seçim olmuş olması da, yine Adalet 
Partisinin bu gayretinin sonucu ve sağduyusunun so
nucu olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; mahallî seçimlerin mü
temadiyen genel kaideFerden uzaklaşarak, birtakım 
özel kanunlara tanzimini doğru bulmamaktayız. Bu
nu da, bundan sonra teamül haline getirmenin kar
şısındayız. 

Muhterem arkalarlarım, evvelâ şunu da ifade 
edeyim; 
. Parlamentomuz çalışır, çalışmaz. Parlamentomu

zun çalışsp, çalışmaması, seçimden evvel, bizim si
yasî parti grupları olarak ve değerli Yüce Meclisin 
üyesi parlamenterler olarak, bu meseledeki samimi
yetimize bağlıdır. Danışma Kurulu, 30 tane kanun 
tekHif ve tasarıyı sıralamış; samimî isek bunlar çı
kar, samimiyetten uzaklaşır isek bunların hiçbirisi 
çıkmaz. 

j ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümet ne
rede? Ne konuşuyorsun? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Eğer Danışma 
Kurulunda bunları tadat ederken, bunları peşpeşe, 

I aEtalta sıralarken samimî davranmış isek siyasî parti 
I grupları olarak, bunların hepsini değilse bile, tama

mına yakın bir kısmını bu sene çıkartmak mümkün
dür. Aksi varit olduğu zaman, bunların içinde bir 
tanesini dahi günlerce burada müzakere etmek du
rumunda kalırız, 

i Bu arada hemen şunu söyleyeyim: 
Kamuoyuna hepimizin dektere etmiş olduğu bir

takım sosyaî kanunların biran evvel çıkarılması 
esprisinin tahakkukunu ve yüzü ak alnı açık siyasî 
teşekküller olarak ve Yüce Türk Parlâmentosu ola
rak miEüetinin karşısına çıkmayı düşünüyor isek, bun-

J larda arkadaşlarımızın birtakım hesaba kitaba gel
meyen önergelerle bu kanunların müzakeresini uzat-

I mamaları icap eder. Bunun için de, grup yöneticile
rine büyük görev düşmektedir, Bu vesile ile bütün de
ğerli parlamenter arkadaşlarımı, siyasî parti fa*kı 
aramaksızın Miîün, değerli ' arkadaşlarımı büyük 
bîr saygı ile selâmlayarak arz ve ricamı ifade ediyo
rum. Yarın hepimiz seçim için Yüce milletin huzu
runa çıktığımızda, «Bunları sen çıkartım, ben çıkart
tım» unutulur. Baha açıklıkla söylüyorum unutu
lur ve bunların hepsinin, çıkanın şeref payım bera
ber taşırız, çıkartamadığımızm günâhını, vebalini 
millet huzurunda beraber veririz. Onun için bırakı
nız böyle ufak tefek çekişmeleri - hatta yanlış anla
mayınız - bırakalım ufak tefek çekişmeleri ve bu 
kanunların süratle çıkabilmesi için elbirliği ile ça-
lîşavim. Anlaşamadığımız, karşılıklı birtakım mu
tabakat temin edemediğimiz kanunlar var ise, on
ları daha sona bırakmak suretiyle mutabakat teinin 
ettiğimiz kanunların çıkmasını temin edelim. 

Bu kanuna biz, Adalet Partisi Millet Meclisi Gru-
pu olarak yüce huzurlarınızda arza çalıştığmı ve 
ifade ettiğim ölçüler içerisinde menfi oy vereceğimi
zi ve seçimlerin zamanında yapılması esprisine bağ
lı kalacağımızı... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
I kaç kişi oy veriyor, kaç kişi vermiyor çetele tutaca

ğız. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Büyük polemik 

bu. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Küçük polemik

lerden uzak olarak scvgiIS arkadaşım, açık kalplilikle 
I ifade ettiğimizi saygı ile arz ederim efendim, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Aygün. 
• Anayasa Komisyonu adına sözcü sayın Şener 

Battal, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Komisyon sözcüsü olarak, grup sözcüsü arkadaş
larımızın değerli görüşlerini dinledik, bu görüşler
den ziyadesiyle istifade ettik. 

Görüşlerde müşterek noktalar ziyadesiyle mev
cut. Küçük ayrılıkların da komisyon olarak telif 
edilmesi temennisiyle bazı hususları açıklamak su
retiyle yardımcı olmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlanm, bir değerli sözcü, «De
mokrasinin anaprensibi saçimlerin zamanında yapıl
masıdır» buyurdular. Elbette bu, demokrasinin ana-
prensibidir. Bu anaprensibi hangi kaynakta arayaca
ğız? Türkiye'de bu anaprensibi, Anayasamızda 
aramak mecburiyetindeyiz. Anayasanın 116 ncı 
maddesine baktığımızda görürüz ki, mahallî idare 
seçimlerinin ve bütün diğer seçimlerin dört yılda bir 
yapılacağı esası getirilmiş bulunmaktadır. 

O halde, demokrasinin anaprensibini tespit için 
Türkiye'de demokrasiyi düzenleyen Anayasaya bakı
yoruz ve Komisyon olarak anaprensibi bu şekilde 
mütalaa ediyoruz. Hizmet adamı, dört yıllık 
hizmet için yola çıkıyor, ama şartlar imkân 
yıllık hizmet için yola çıkıyor, ama şartlar imkân 
vermiyer neden vermediğini biraz sonra ifade ede
ceğim 3,5 yıl hizmet yapıyor, ondan sonra buna de
mokrasinin anaprensibi, dört yıllık hizmeti bahşede
cek bir kanun geldiğinde, «seçimler zamanında ya
pılmalıdır» prensibinin manası ve ruhundan uzak 
bir yoruma gitmek gibi bir yanlışlığa düşüyoruz 

Muhterem arkadaşlanm, «seçimler zamanında ya
pılmalıdır» prensibi, 1977 yılının 4 Ocak gününde 
cari olan bir prensip olamaz Ya ne zamanda cari idi 
bu prensip 1781 sayılı Kanun, 26 Haziran 1973 yı
lında çıkmış. Bu kanunu o zamanki Meclis aritmeti
ğinde mevcut partiler muhalefet şerhi vermeden, mu
halefette bulunmadan çıkarmışlar. Hatta - amacım 
meseleye açıklık vermektir bir cevap verme endişesi 
değildir - bugün anaprensip, seçimlerin zamanında 
yapılması gerek, diyen arkadaşımızın siyasî partisi 
mensupları, o zaman seçimlerin altı ay sonraya, Ha
ziranda değil de Aralık ayının 9 ncu Pazar günü ya
pılması gerektiğine karar vermişler. O zaman bu çe
lişmeyi halletmek lâzım. Yoksa, «seçimler zama
nında yapılmalıdır prensibini sadece 1977'lerin 

4 Ocak gününde mi hatırlıyoruz, 1973'lerin Haziran 
ayında hatırlamıyor muyuz?» gibi bir suali mukad
derle karşılaşırız. 

Bu 1781 sayılı Kanunla, seçimler zamanında ya
pılmasın, dört yıl tamamlansın diyen Parlamento; bu 
prensibe, yani Anayasanın 116 ncı maddesinde vaz
ettiği prensibe, seçimlerin dört yılda bir yapılması ge
rektiği prensibine, daha evvel 1569 sayılı Kanunla 
da Meclisler karar vermiş. 

O halde, muhterem arkadaşlarıma önemle ifade 
etmek isterim; prensip, demokrasinin anaprensibi ze
delenmek yerine, bilakis takviye edilmektedir. Anaya
samızın bu husustaki hükmü, bu kanun teklifi ile ye
rine getirilmektedir. Komisyonumuz, Anayasamızın 
bu lâfzı ile, ruhu ile demokrasiye uygun hükmünün 
tatbikine müteallik olan bu kanunu, elbette huzurları
nızda büyük bir rahatlıkla müdafaa etmektedir. 

Muhterem arkadaşlanm, yine bir diğer itiraz; 
seçimlerin başlangıç tarihine olmaktadır. Milletvekili 
seçimlerinde 60 gün olan bu seçim takviminin müd
deti; bu teklif edilen, görüşülen, huzurlannıza sunu
lan, Mahallî Seçimleri; Ertelenmesi hakkındaki teklif 
ile 38 güne inmektedir, bu, son derece yanlıştır, diye 
itirazla karşılaşmış bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 1781 sayılı Kanun daha 
evvel 1973'lerde bu Meclisten önceki Meclis tarafın
dan kabul edilmiş ve 38 günlük seçim takvim müd
deti kabul edilmiştir. O halde, o zaman denenmiş ulan 
bu müddet, mahallî seçimler için son derece makul
dür, herhangi bir kanun ihlâli veya daha büyük söz
lerle, demokrasi ihlâli gibi hususlar varit değildir, 
38 günlük müddet son derece denenmiş makul bir 
gündür. 

«Müddeti uzatmak belki mümkün» seklindeki gö
rüşler, milletvekili seçimlerinin 15 Ekim'e raslaması 
bu hususta müddetin uzatılması imkânını vereme
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1973 -^1977 dönemi, ilk 
koalisyonun kurulmasında yüz günlük zamanı kay
bettirmiştir. Irmak Hükümeti'nin geçici olması se
bebiyle belli bir, zaman kaybolmuştur, bilâhara mev
cut Hükümetin kurulması ile de zaman kaybol
muştur. 

İçtüzüğümüzün 79 ncu maddesi gereğince bu kay
bedilen zamanlarda Meclisler kanunlan görüşeme-
miştir. 

Şimdi «1977 yılı seçim yılıdır» şeklindeki görüşe 
katılmır ama, «çifte seçim yılıdır» diye eğer bir gö
rüşe varırsak, o zaman 1 Martta Meclislerin çalışa
mayacağını görmek zorundayız. 
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Bu yıl seçim yılı olduğu kadar, 4 ncü beş yıllık 
plamn yapılması yılıdır. 4 ncü beş yıllık planın büt
çeyi müteakip görüşülmesi lâzımdır. Bu bakımdan, 
kanun teklifinin bir an evvel Meclislerden geçerek 
kanunlaşması, memleket için son derece hayırlıdır. 

Size bu teknik izahattan sonra saygılarımı sunu
yor ve Komisyonumuzun raporuna aynen katılma
nızı temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Battal. 
Şahsı adına sayın Osman Aykul, buyurun efen

dim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Mahallî seçimlerle ilgili olarak verilmiş olan ka
nun teklifine, Türkiye'nin gerçeklerine bakmak sure
tiyle eleştirilerime devam edeceğim. Mahallî seçim
lerin, demokrasi ve yönetim hayatımızda önemli bir 
yeri vardır. Bu seçimlerde seçmen vatandaşların tü
münün oy kullanabilmesi için, mahallî seçimlerin Ha
ziran ayında yapılmasının bir çok sakıncaları vardır. 
Haziran ayı iş mevsimidir. Seçmen vatandaşlar orak 
tarlasında seçimi izleyemez ve seçimi düşünemezler. 
Kış mevsiminde harcayacağı parayı kazanmak için 
başka illere çalışmaya giden köylüler, seçim düşüne
mez ve sandık başına gelerek oylarını kullanamazlar. 

Belirli ve yüksek oranda oy kullanılmadıktan son
ra seçimin amacı da, anlamı da ortadan kalkmış ola
caktır. 1977 yılı Bütçe Kanunu çıkar çıkmaz, bugün
kü halimizle bile, Meclislerde çoğunluğu sağlayabi
lecek durumda değiliz. Eğer mahallî seçimler Hazi
ran ayında yapılırsa ve bu kanun kabul edilmezse, 
daha Şubat ayından itibaren bu Mecliste kimseyi bul
mamız mümkün olmayacaktır. Haziran 1977 ayında 
mahallî seçimlere gitmek suretiyle şu anda görevi ba
şında bulunan-belediye başkam, muhtar, belediye mec
lisi üyesi ve il genel meclisi üyelerini 6 ay önce seçi
me götürmeye hakkımız yoktur kanaatindeyim. Bu 
kanun kabul edildiği takdirde, iş başında bulunan ye
rel yöneticilere karşı büyük bir haksızlık yapmış ol
maz mıyız? 

Biz Meclis olarak önce normal süre içerisinde gö
revimizi yaparak gündemdeki kanunları çıkarmalıyız. 
İş mevsiminde halkı ve köylüyü sandık başına zor
lamaya hakkımız yoktur. Halk, seçimlerden bıkmış
tır; bir köye her siyasî partiden 5 veya 10 adayın 
uğradığını ve konuştuğunu düşünelim. Köylü bu aday
ları ancak boş zamanı olursa dinleyebilir, boş zama
nı olmayınca dinleyemez. Haziran ayı iş mevsimidir, 

o mevsimde köylere uğrayan adaylar, belediye başka
nı adayları, özellikle il genel meclisi üyesi adayları 
halkla temas etmek ve seçimlerle ilgili görüşlerini 
açıklamak olanaklarından da yoksun bırakılacaktır. 

Biz Önce seçim yapmayı değil, sandık başına ge
lerek adaylığım koyanları seçecek seçmenleri düşün
mek mecburiyetindeyiz. Mahallî seçimlerle ilgili bu 
kanun teklifi yerinde düşünülerek hazırlanmıştır, za
manı iyi tespit edilmiştir. Onun için, bu kanunun çık
ması demokratik hayatın, yönetim hayatımızın güç
lenmesi yönünden yararlı olacaktır. Bu kanun teklifi 
kabul edildiği takdirde olumlu oy vereceğimi belir
tir. teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
Yine, kişisel görüşlerini belirtmek üzere Sayın Ha

san Yıldırım, buyurun efendim^ 

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

Yerel seçimlerin ertelenmesiyle ilgili ve görüşül
mekte olan kanun teklifi üzerinde kişisel görüşlerimi 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. 

Kişisel kanaatim odur ki; Haziranda kanunen ya
pılması gereken yerel seçimlerin, genel seçimlerden 
sonra yapılmasında yurt yararına gerçekten büyük ya
rarlar görüyorum,! 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hiç bir zaman 
hiç bir devrede seçimlerden kaçmış bir parti değiliz. 
1973 milletvekili genel seçimlerinden sonra, parlamen
to artimetiği nazara alınarak teşekkül edecek hükü
metin ülkeyi gönenç ve güvene götürmeyeceği kanaa
tine sahip olduğumuz için, genel seçimlerin yenilen
mesini istedik. O zaman Adalet Partisi Sayın Grupu 
ile yandaşları, görüşlerimize katılmadılar ve nitekim 
görüşlerimize katılmadığı, seçimlerin yenilenmemesi 
nedeniyle bugün ülke, büyük bir huzursuzluk, orta
mına geldi. Bu hususu saptadıktan sonra yerel seçim
ler niçin ertelensin? Bu hususta kısaca görüşlerimi 
arz edeyim. 

Bir defa Anayasamızda ve seçim mevzuatında se
çimlerin 4 yılda bir yapılması yolunda kesin ve 
amir hükümler vardır. Harp hali, elbetteki içte ve 
dıştaki kargaşalıklar bunun dışında sayılmaktadır. 
.Gerçekten 1977 Aralık ayında yapılan yerel seçimler 
eğer öne alınırsa, benden önce konuşan konuşmacı ar
kadaşlarımın belirttikleri gibi, seçilen belediye baş
kam, belediye meclisi üyeleri, köy mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri görevlerini 3,5 yıl gibi bir süreyle ifa 
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etmiş olacaklardır. Mevzuatın buna dair hükmünü biz 
bu şekilde ihlâl etmiş ve kuralını çiğnemiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci husus; benim kişisel 
kanaatimdır. Ben Sayın Demirci'm başında bulundu
ğu Hükümetle yerel seçimlere Haziran ayında gidil
mesinde ülke için fevkalâde sakıncalar, zararlar görü
yorum^ 

Değerli arkadaşlar; yerel seçimlerin genel seçim
lerden daha çekişmeli olacağı kuşkusuzdur, daha çe
kişmelidir; ailevî çekişmeler ortaya çıkacaktır, kişi
sel meseleler yerel seçimlerde ortaya çıkacaktır. Ger
çekten seçimler Haziran ayında yapılırsa, Hükümetin 
tutarsız davranışlarıyle, ülkenin içinde bulunduğu şu 
ortamda Haziran ayında kan gövdeyi götürebilir, 
kanısındayım. Kişisel düşüncemdir bu. Ama benden 

•önce bu kürsüde konuşan Adalet Partisi Grup Baş-
kanvekili Sayın Oğuz Aygün, «Devlet güçlüdür, mil
let güçlüdür; mümkün değil böyle olaylar olamaz» 
dedi. Ben devletin güçlülüğü hususunda, Türk milleti
nin güçlülüğü hususunda Sayın Aygün'ün görüşleri
ne katılırım. Devletimiz güçlü, milletimiz güçlüdür. 
Gücümüzü Kıbrıs çıkartmasında gösterdik, bütün dün
yaya bunu ilân ettik. Ancak, güçsüz olan nedir ar
kadaşlarım? Sayın Demirci'm başında bulunduğu Hü
kümettir. Benim kuşkum budur. Eğer, Sayın Demirci' 
in başmda bulunduğu Hükümet, güçlü hükümet, ta
rafsız hükümet olmuş olsaydı, hükümete geldikleri 20 
aydan beri, Türkiye'de fidan gibi 120 tane gencimiz 
öldürülmemiş olurdu. İşte benim kuşkum bu arkadaş
larım. 

Üçüncü hususu arz edeyim: Seçim senesine gi
riyoruz. Gerçekten bugünden itibaren seçim tansiyo
nu kabarıktır. Ben diyorum ki, - örnekleri oldu - ge
nel seçimler, yerel seçimler kadar çekişmeli olamaz. 
Genel seçimlerde tansiyon düşer, 1973 yılında yaptı
ğımız gibi, iki ay sonra da yerel seçimlere gidilir, gü
ven ve huzur içerisinde yerel seçimler yapılır. 

Küçük Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerine olan borç-

I Yerel seçimlerin ertelenmesi için şöyle görüşler 
I de ortaya atıldı: Aralık ayı kış mevsimidir, bu ne-
I denle Güneydoğu ve Doğu bölgesinde seçimler ra-
I hat yapılamaz. Vatandaş sandık başına rahat gide

mez şeklinde, komisyonda endişeler, kuşkular ortaya 
atıldı. 

• Şunu kesinlikle ifade edeyim ki; Doğu'nun ta üc
ra köşesinde, serhat Kars'ın bir milletvekili olarak ke
sinlikle belirteyim ki, - Kars, malum kışın en sert 

I hüküm sürdüğü bir yerdir'- 1973 yerel seçimleri ya-
I pıldığı zaman vatandaş, oluk oluk sandık başına git-
I mistir, hiç kimse oyunu sırf iklim müsait değildir 

diye kullanmaktan kendisini alıkoymaımştır. 
I Bu itibarla, gelen teklif makuldür, yurt yararına

dır; mevzuata ve Anayasa uygundur. Arkadaşlarımın 
I belirttiği gibi, Haziran ayında seçime gidilirse, Büt-
l çe Yüce Meclislerden çıktıktan sonra Parlamento ço-
I ğunluğunu genel başkanlarımız ağırlığını da koysa 

sağlamamıza imkân yoktur. 
I Bu itibarla, teklifin lehinde oy kullanılmasını Yü

ce Parlamentodan diliyor, cümlenize saygılarımı su-
I nuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
] Bu suretle teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 
I tamamlanmıştır. 

ABİDlN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bitti efendim, İçtüzüğümüze göre 
görüşülmekte olan konuda görüşme bitti. 

Şimdi, maddelere geçilmesinin oylanması sırasına 
I gelindi; ancak bu arada... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kupaları sa
yacaksınız. • 

BAŞKAN — Evet efendim. Oylama sırasında ga-
I yet tabiî bunu nazan itibara almaya mecburum Sayın 

Ölçen. Mecburum oylama safhasında bunu nazara 
j almaya. 

Yarınki gündemin «Sunuşlar» kısmında yer ala
cak olan, Bazı Orman Suçlarının Affına dair Kanunun 

VI. — OYLAMASI YAPII 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyetiyle Irak Cum- I 
huriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna da- ] 
ir Kanun tasarısının açık oylamasına 100 sayın üye 
katılmış, 91 kabul, 4 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır; tek
rarlanacaktır. I 

ACAK İŞLER (Devam) 

lanmn 10 yılda 10 eşit taksilte faizsiz ödenmesine 
ilişkin Kanun teklifinin açık oylamasına 112 sayın 
üye katılmış, 110 kabul, 1 çekinser oy çıkmıştır. Oy
lama tekrarlanacaktır. 

Bu suretle çoğunluğumuzun olmadığı anlaşılmış
tır. 
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Cumhurbaşkanınca ikinci defa geri gönderilip gönde
rileni ey eceği hususundaki 212'ye 1 nci sıra sayılı Ana
yasa Komisyonu raporu görüşüldükten sonra, gün
demdeki Meclis Araştırması ve Genel Görüşme öner-

/. — Konya Milletvekili Muzaffer Demirtaş'ın, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöneticilerine ve bazı öğ
retim üyelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı. (711345) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Maliye, Adalet ve Mil

lî Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Konya 
Muzaffer Demirtaş 

1. 1976'dan önceki malî yıllarda Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi yöneticilerinin Devlet bütçesinden hilaf-ı ha
kikat hasta yatak sayısı beyan ederek tahsisat aldık
ları Maliye Müfettişlerinin raporları ile resmen ka
nıtlanmıştır. Bu durumda hukukî ve cezaî sorumluluk 
yönünden Maliye Bakanlığınca ne gibi işlemler yapıl
mıştır? Adlî mercilere durum intikal ettirilmiş mi
dir? 

2. Ayrıca halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöne
ticilerinden ve 1971 - 1973 yıllarında Dekanlık yap
mış olan bir öğretim üyesinin karısı ve kızının ortak 
bulundukları Tıpsan Adi Kom. Şirketinden ita ami
ri bulunduğu devrede Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ay
rıca Direktörü bulunduğu kürsüye kaç milyon liralık 
malzeme ve tıbbî cihaz satmalmıştır? Fakülteyle bu 
firma arasındaki ilişkilerde bir nüfuz suiistimali mev
cut mudur? 

3. Hürriyet Gazetesinin 18 Mayıs 1976 günkü sa
yısında «Üniversiteye sahte belge ile giren 17 öğrenci 

(1) Not : 14 .9 . 1976, 1 . 11 . 1976 tarihli 132 ve 
l nci Birleşim Tutanak dergilerinde yayınlan cevap
lara ek cevaptır. (7/1345) 

geleri ile Sözlü sorulan görüşmek için 5 . 1 . 1977 
Çarşamba günü saat 15.00'de toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.27 

kovuldu» başlıklı yazıdan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
yönetimince Edirne Tıp Fakültesine alman öğrenci
lerin durumu ile ilgili soruşturma hangi safhadadır? 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Bürosu bu konuda 
yegâne sorumlu mudur? 

Daha önceki dönemlerde de öğretim üyelerinin 
yakınlarına ayrıcalıklar yapılmış mıdır? Bu konuda 
basma intikal eden olaylar sonucu ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? 

4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kürsü Profe
sörü hakkında yayınlanan broşür ve basındaki neşri
yat konusunda ilgililerce ne gibi bir işlem yapılmış
tır? 27 . 7.1976 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 1 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 6 7/1345 - 4659 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili Muzaffer Demirtaş'ın, Sayın 

Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
Konya Milletvekili Muzaffer Demirtaş'ın, İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili sorularına adı ge
çen Üniversite Rektörlüğünün 22 . 10 . 1976 tarih ve 
2070 sayılı yazılarıyle alınan bilgi aşağıya çıkarılmış
tır. 

1. istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakülte
sinin 1976 ve daha önceki malî yıllarda Devlet büt
çesinden hilafı hakikat yatak sayısı beyan ederek tah
sisat alındığı iddiası ile Maliye Bakanlığına Doçent 
Dr. Celâl Erçıkan'ın müracaatı üzerine, yine Maliye 

»>••« 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Bakanlığı Müfettişlerinden Ayçal Ulugeçit ve Oğuz 
Aydemir ile adı geçen Fakülte yetkilileri 26 - 29 Eylül 
1975 tarihlerinde sayım yapmış ve toplam olarak 
2 053 adet yatak tespit edilmiştir. 

Yatakların özelliğine göre hastanede iaşe ve ibate 
edeceklere ait yatak sayısı 3 .11 .1973 gün ve 7/7387 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren «Ya
taklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği» hüküm
lerine göre 1 700 adet üzerinden ödenek teklif edil
miş ve alınmıştır. 

Bu itibarla, Devlet bütçesinden hilafı hakikat be
yanla fazla ödenek alınması bahis konusu değildir. 
Esasen bu yersiz ve asılsız iddialardan dolayı Doçent 
Dr. Celâl Erçıkan. hakkında da disiplin ve ceza so
ruşturması sürdürülmektedir. 

2. 1971 - 1973 yıllarında Dekanlık yapmış olan 
Prof. Dr. Hikmet Altuğ'un Tıpsan Firması ile olan 
ilişkilerinde bir nüfuz suiistimali şüphesi uyandırdığı 
iddialarım havi Doçent Dr. Celâl Erçıkan'ın Rektörlü
ğe yapmış olduğu müracaat üzerine konu daha evvel 
soruşturulmuştur. 

Hazırlanan fezlekede sayın önerge sahibinin öner
gesindeki iddiaların varit olmadığı, nüfuz suiistimali 
kuşkusunun hakikatlere uymadığı ve yersiz olduğu 
görülmüştür. 

Bu sebeplerle adı geçen Fakülte ve mensuplarının 
isnatlarla haysiyet ve şerefini devamlı olarak töhmet 
altında tuttuğu ve kamuoyunda şüphe uyandırdığı için 
adı geçen doçent hakkında, yukarıda da belirtildiği 
üzere, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 61 nci 
maddesi uyarınca disiplin soruşturması açılmış olup 
bu soruşturma halen sürdürülmektedir. 

3. Hürriyet Gazetesinin 18 Mayıs 1976 günkü sa
l ıs ında «Üniversiteye sahte belge ile giren 17 öğren
ci kovuldu» başlıklı yazıyle ilgili olayda sahte belge 
ibraz ederek kayıtlarını yaptıran öğrencilerin sorum
luluğu bahis konusu olup esasen bu öğrenciler Sav
cılığa sevkedilmiştir. Bu itibarla, gerek Cerrahpaşa 
Tıp, gerek Edirne Tıp Fakültelerinin bir kısım öğren
cilerin yaptıkları bu sahtekârlıktan sorumlu olamaya
cakları açıktır. 

Daha önceki dönemlerde de öğretim üyelerinin ya
kınlarına ayrıcalık yapılmamıştır. Bu konuda basma 
intikal eden olaylar sonucu soruşturma açılmış, neti
cede bahis konusu kişinin uygun puanla kaydedildiği, 
hatta kendisinden daha düşük puan alan ve herhangi 
bir öğretim üyesinin yakını olmayan kişilerin de ye
dek listelerden kaydedildiği ve bu hususta herhangi bir 
yolsuzluğun olmadığı görülmüştür. 

Yine asılsız ve yersiz bu türlü beyanlarla Fakülte 
idaresini işgal ettiği ve tutarsız iddialarla idareyi ye-
rici davranışlarda bulunduğundan dolayı Doçent Dr. 
Celâl Erçıkan hakkında ayrıca disiplin soruşturması 
sürdürülmektedir. 

4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kürsüsü Pro
fesörü hakkında yayınlanan broşür ve basındaki hilafı 
hakikat neşriyat konusunda broşür yayan kişi hak
kında soruşturma açılmıştır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmazın, Ka
radeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı ceva
bı. (7/1498) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan .tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulma-
sını rica ederim. 18 . 10 . 1976 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

Orhan Ydmaz 
Soru : 
Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketine 

% 49 paya sahip olarak Etibank'm ortaklığı ve Ma
liyenin elindeki paylar dolayısıyla 530 milyon TL. 
Hazine kredisinin bu şirkete verilmesi saniyen A.I.D. 
den alman 30 milyon dolar krediye Maliyenin kefil 
oluşu bu şirketin yönetim ve faaliyetlerinden dolay
lıda olsa hükümetleri ilgilendirdiği sorumlu kıldığı 
nedenle üç yılı aşkın süreden beri bu şirketin tesis
lerinde ancak % 25 kapasite ile çalışılmasının ne
denleri nelerdir? 

Karadeniz Bakır işletmeleri Anonim Şirketi te
sislerinde çalışma kapasitesinin % 25 gibi çok dü
şük ve zararlı durumdan kurtarmak ve bu kapasite
yi yüksek oranlara çıkararak verimi artırmak ola
nakları yok mudur? Bu konuda hükümetinizin dü
şünceleri nelerdir? 

Karadeniz Bakır İşletmeleri Tesislerinin bn duru
mu karşısında bir bakır ülkesi olan Türkiye'nin 1975 
- 1976 döneminde 15 milyon dolarlık bakır ithal et
mek zorunda bırakıldığı doğru mudur? Bu konuda 
Yüksek Planlama Kuruluna sunulan herhangi bir ra-

' por var mıdır? Varsa bu rapor kimler veya hangi ku
rulca ne zaman hazırlanmıştır? 

Karadeniz Baku* İşletmeleri Anonim Şirketinin 
zarar etme miktarı ne kadardır? Bu verimsizliğe. 
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°/o 25 lik çalışma kapasitesine zararlarla siyasî ikti
darların partizanca tutumlarının, teknik eleman kı
yımlarının yol açtığı görüşüne katılıyor musunuz? 

Maliye Bakanlığının elindeki paylar dolayısıyla 
bu kuruluşun sermayesinin yarıdan fazlası devletin 
elinde bulunmakta ve 440 sayıh kanuna göre şirket 
1978 yılında iktisadî devlet teşekkülü haline gelmek 
zorundadır. Halen Hazine tarafından finanse edilen 
bu kuruluşun Yüksek Denetleme Kurulunca deneti
mini sağlamak üzere 1978 yılı beklemeksizin iktisadî 
devlet teşekkülü haline, getirilmesi neden düşünülme
mektedir. 

Modern bir tesis olarak Samsun ve Murgul Kon
santre tesislerinde kapasiteden yararlanma oranım 
yükseltmek için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
Karadeniz Bakır İşletmelerinin yatırımları olarak Es-
piye -• Giresun Maden ve Konsantrasyon tesisleri ile 
Bakibaba -• Küre Flotasyon tesislerinin 1976 yılında 
projelerinin hazırlanması gerekirken bu projelerin ve 
Karadeniz Bakır İşletmelerine verilen Bakır Master 
Planının hazırlanma görevinde neden gecikmeler ol
muştur?. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 3 . I . 1977 
Sayı : 112-115/053. 2/1119 

Konu : Giresun Milletvekili Sa
yın Orhan Yılmaz'm yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3 . 11 . 1976 gün ve 7/1498-4958-39064 sa
yılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz'm Sa
yın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması kaydı ile Başkanlığınıza verdiği, ilgide kayıtlı 
yazınız ekinde Başbakanlığa intikâl ettirilen ve Sa
yın Başbakan'ın kendileri adına Bakanlığımızca ce
vaplandırılmasını tensip buyurdukları «Karadeniz Ba
kır İşletmeleri Anonim Şirketi tesislerinde çalışma 
kapasitesinin artırılmasına» ilişkin soru önergesinin 
cevabı ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam 

Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz'm, Kara
deniz Bakır İşletmeleri Ananlm Şirketi Tesislerin
deki Çalışma Kapasitesinin Artırılmasına İlişkin 

Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır. 

Soru 1 
Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi'ne 

% 49 paya sahip olarak Etibank'ın ortaklığı ve Ma
liyenin elindeki paylar doüayısıyle 530 milyon TL. 
Hazme kredisinin bu şirkete verilmesi saniyen A.I.D. 
den alman 30 milyon dolar krediye Maliyenin kefil 
oluşu bu şirketin yönetim ve faaliyetlerinden dolaylı 
da olsa hükümetleri ilgilendirdiği sorumlu kıldığı ne
denle üç yılı aşkın süreden beri bu şirketin tesislerin
de ancak % 25 kapasite ile çalışmasının nedenleri 
nelerdir? 

Cevap 1 
Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi tesis-

lerininin inşa ve montajı Mart 1973'te tamamlan
mış ve müteakiben tecrübe işletmelerine başlanmıştır. 

Nisan 1973'te üretime başlayan Samsun'daki izabe 
tesislerinde yıl sonuna kadar toplam 10 622 ton blis-
ter bakır üretimi gerçekleştirilmiştir. 1973 senesinin, 
işletmeye ilk geçiş senesi olması nedeniyle, tam kapa
sitede üretim yapılmamış olması, böyle kompleks tesis
ler için tabiîdir. Ancak, daha fazla üretim yapılabilmesi 
için büyük çabalar sarf edildiği halde istenilen randı
mana çıkılamamasının belli başlı nedenleri aşağıda 
belirtilmiştir: 

1. Karadeniz bakır projesinin en bariz özellikle
rinden biri, Karadeniz Bölgesi boyunca ayrı ayrı, bir
birinden uzak sahaya yayılmış olmasıdır. Murgul ve 
Küre'deki iki ayrı anacevher kaynağından cevher çı
karılacak, hazırlanacak veya konsantre edilecek, uzun 
mesafelere nakledildikten sonra izabe edilecektir. Bu 
özellik, projenin memleket altyapılarının bahşedeceği 
imkânlarla geniş çapta ilişkili olarak düşünülmesi ve 
gerçekleştirilmesi zorunluğunu ortaya koymaktadır. 

2. Elektrik enerjisi kesilmeleri, üretiminin aksa
masında düşünülenden daha fazla etkili olmaktadır. 

3. Haberleşme konusu da düzenli çalışmayı za
manında ikmâl yapmayı ve gerektiğinde gecikmeden 
teknik uzman göndermeyi etkileyen diğer bir faktör
dür. 

4. Bu arada, memleketimizde böyle bir tesisi tam 
randımanla işletebilecek kalifiye işletme personelinin 
yeterli sayıda bulunamaması; bulunanların malî ne
denlerle devamlı olarak şirkette tutulamaması ve bir 
eğitim politikasının türlü imkânsızlıklar nedeniyle tam 
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manasıyle tatbik edilememesi de zikre değer önemli 
darboğazlardan biri olmuştur. 

5. 1973 senesinde işletmeye hazar olan Samsun 
tesislerindeki Sülfürik Asit Fabrikasında ise 1973 se
nesinde üretim yapılamamıştır. Bunun nedeni ise iza
beden çıkan gazların içindeki tozların, gazlar asit 
fabrikasına verilmeden önce elektrostatik filtrelerde 
tutulması bir proje gereğidir. Projelendirilmiş olan ve 
inşa edilerek Mart 1973'te işletmeye alman söz konu
su filtrelerin bu görevi gerektiği şekilde yapamadığı 
tespit edilmiş ve bu nedenle gazlar asit fabrikasına 
uzun müddet verilememiş, doîayısiyle de asit üretimi 
yapılamamıştır. Uzun süren teknik çalışmalar, reviz
yonlar ve gerekli ekipman değişiklikleri sonunda asit 
fabrikası da işletmeye açılmış ve asit üretimi başla
mıştır. 

Soru 2 
Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi te

sislerinde çalışma kapasitesinin % 25 gibi çok düşük 
ve zararlı durumdan kurtarmak ve bu kapasiteyi yük
sek oranlara çıkararak verimi artırmak olanakları yok 
mudur? Bu konuda Hükümetinizin düşünceleri neler
dir? 

Cevap 2 
Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketinin ça

lışma kapasitesini düşük seviyeden yükseltmek, şir
keti zararlı durumdan kurtarmak ve verimi arfarabil-
mek için gerekli teknik ve malî sorunları çözmek 
amacıyle Hükümetimizce ve şirket yetkililerince çalış
malar yapılmakladır. 

Bu meyanda, % 17 tenörlü bakır konsan iresi üre
timini Murgul tesislerinin proje kapasitesi olan 
208 000 ton/yıla çıkarabilmek ve doîayısiyle proje 
kapasitesinde blister bakır üretebilmek için, Çakmak-
kaya Konsantratörandeki darboğaz olan kırıcı stok
lama ünitesi ile otojen değirmen öğütme ünitesinin 
tevsiatı planlanmakta olup, ön etüt ve fizibilite çalış
malarına yakında başlanacaktır. 

Küre'den çıkarılmakta olan cevher miktarının 
180 020 ton/yıla yükseltilmesi ve ayrıca kırılmış cev
her yerine konsantre haline getirilerek (zenginleştiri
lerek) Samsun izabe fırınına beslenmesini temin et
mek amacıyle; Küre'de yapılacak tevsiat planlanmış, 
ve 1977 yılı yatırım programına alınmıştır. Gerekli 
konsantre tesisinin de yapılması için lüzumlu çalış
malar tamamlanmak üzere olan bu işin, ihale dos
yası hazırlanacak, müteahhitlere verilmiş, teklifler 
alınmış, değerlendirilmesi tamamlanmış olup muka
velesi yakında yapılacaktır. Bu yeni tesis de 1977 yılı 
yatırım programına alınmıştır. 

1 Ayrıca, Espiye - Giresun'un Lahanos Ve Kızılka-
I yalar mevkiindeki madenlerin de konsantre edilip 
I İzabeye zenginleştirilmiş olarak beslenmesini sağlamak 

" I amacıyle kurulması planlanan konsantratör tesisleri-
I nin de ihale dosyası hazırlanarak, müteahhitlere veril

miş, teklifler alınmış, değerlendirilmesi tamamlanmış 
I olup mukavelesi yakında yapılacaktır. 1977 yılı yatı-
I rım programında bu tesisler için de ödenek konulmuş

tur. 
I Bütün bu üretimi artıracak olan projelerin ger-
I çekleştirîlmesi neticesinde; projede öngörülen ortala-
I ma %13,6 bakır tenörlü günde 915 ton konsantre ve 
I cevher karışımının fınna beslenmesi yerine, daha yük-
I sek ortalama bakır tenörlü ve fakat takriben aynı 
I miktarda konsantre beslenmesi halinde, Samsun'daki 
I İzabe fırınından rahatlıkla 50 000, ton/yıl blister ba-
I kır üretilebilecektir. 
I Soru 3 
I Karadeniz Bakır İşletmeleri Tesislerinin bu duru-
I mu karşısında bir bakır ülkesi olan Türkiye'nin 1975 -
I 76 döneminde 15 milyon dolarlık bakır ithal etmek 
I zorunda bırakıldığı doğru mudur? Bu konuda Yük-
I sek Planlama Kuruluna sunulan herhangi bir rapor 
I var mıdır? Varsa bu rapor kimler veya hangi kurulca 
I ne zaman hazırlanmıştır? 
I Cevap 3 
I Şirket 1975 yılında bakır veya bakır konsantresi 
I ithal etmemiştir. 

1976 yılında ise Kıbrıs'tan 4 706 985 kuru ton ba-
I kır konsantresi ithal etmiş ve 1 908 TL./ton bedel 
I üzerinden 8 980 927 Türk lirası ödemiştir. v Yapılan 
I anlaşma gereğince Kıbrıs'tan ayrıca 1 200 ton tersip 
I bakırı ithal edilecek ve karşılığında 5 364 TL./ton be-
I del üzerinden 6 436 800 Türk lirası ödenecektir. 

1976 yılında Şili'den ithal edilen 24 000 kürü ton 
I miktarındaki bakır konsantresi için ise 11 milyon do-
I 1ar civarında bir ödeme yapılmıştır. Bu miktar kon-
I santrenin takriben 9 000 ton kadarı 1977 yılında işle-
I necektir. 

I Bu konuda, Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim 
I Şirketince hazırlanmış olan bilgiler bir rapor halinde 

derlenerek Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şir-
I keti tarafından Devlet Planlama Teşkilâtına gönderil-
I mistir. 
I Soru 4 
I Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketinin za-
I rar etme miktarı ne kadardır? Bu verimsizliğe % 25 
I lik çalışma kapasitesine zararlarla siyasî iktidarların 
I partizanca tutumlarının, teknik eleman kıyımlarının 
I yol açtığı görüşüne katılıyor musunuz? 
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Cevap 4 
Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 

1975 yılı sonu itibariyle toplam zararı 411 607 810i 96 
TL.'dır. 

Şirketin Samsun İşletme Müdürlüğü iş yerinde 1 
Ağustos 1975 tarihinde başlatılan kanunsuz direniş 
olayına katılanların hizmet akitleri kanunlara uygun 
olarak feshedilmiştir. 

Diğer taraftan, Şirket'te çalışan teknik elemanlar
dan bir kısmı, bilgi ve tecrübelerinin artması ne
deniyle diğer kuruluşlarda daha yüksek ücretle iş bul
duklarından ve bir kısmı da emekliliklerini talep et
tiklerinden şirket'ten 'ayrılmayı kendileri arzu etmiş 
ve ayrılmışlardır. 

Soru 5 
Maliye Bakanlığının elindeki paylar dolayısıyle bu 

kuruluşun sermayesinin yarıdan fazlası devletin elinde 
bulunmakta ve 440 sayılı Kanuna göre şirket 1978 
yılında iktisadî devlet teşekkülü haline gelmek zo
rundadır. Halen hâzine tarafından finanse edilen bu 
kuruluşun Yüksek Denetleme Kurulunca denetimini 
sağlamak üzere 1978 yılı beklemeksizin iktisadî devlet 
teşekkülü haline getirilmesi neden düşünülmemekte
dir? 

Cevap 5 
Şirket sermayesinin, Etibank ve Hazineye ait his

selerinin toplamı 1975 takvim yılı jçinde yüzde elli
sinden fazlasına ulaşmıştır. 

Bu nedenle Şirket, halen 440 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi hükmü kapsamına girmiş durumdadır. 
Şirket'in sözkonusu madde hükmü uyarınca, 1976ı tak
vim yılı başından itibaren üç yıl içinde İktisadî Dev
let Teşekkülü haline getirilmesi gerekecektir. 

Bu hale göre Şirket'in 1 . 1 . 1979 tarihinden ön-
~ce İktisadî Devlet Teşekkülü haline getirilmesi, yürür
lükte bulunan kanunlar açısından mümkün görüleme
mektedir. 

Soru 6 
Modern bir tesis olarak Samsun ve Murgul Kon

santre tesislerinde kapasiteden yararlanma oranını 
yükseltmek için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
Karadeniz Bakır İşletmelerinin yatırımları olarak Es-
piye - Giresun Maden ve Konsantrasyon tesisleri ile 
Bakibaba - Küre Flotasyon tesislerinin 1976 yılında 
projelerinin hazırlanması gerekirken bu projelerin ve 
Karadeniz Bakır İşletmelerine verilen Bakır Master 
Planının hazırlanma görevinde neden gecikmeler ol
muştur? 

Cevap 6 
Modern bir tesis olarak projelendirilen ve inşa edi

len Samsun İzabe ve Murgul Konsantrasyon tesis
lerindeki mevcut kapasiteden yararlanma oranını yük
seltmek için düşünülen tedbirler ikinci sualin cevabı 
olarak yukarıda açıklanmıştır. 50 000 ton/yıl kapasi
tede blister bakır üretebilme kapasitesine çıkabilmek 
için yukarıda açıklanan tedbirlerden başka, Samsun 
İzabe tesislerinin asgarî 100 000 ton/yıla çıkarılması
nın ve bunun da 80 000 ton/yılının elektroliz yoluyla 
rafine edilip hadde ürünleri üretilmesi için gerekli te
sislerin kurulmasının, Şirket ve ülkemiz için çok fay
dalı olacağı düşünülmüş ve gerekli fizibilite etüdünün 
yaptırılmasını teminen bütün ön çalışmalar bitirilerek 
ihalesi yapılmıştır. Bu etüdün bir bölümü olarak dü
şünülmüş ve bu etüdle beraber ihaleyi kazanan firma 
tarafından hazırlanmakta olan Bakır Master Planının 
anahatları şu anda belirlenmek üzeredir. 

Ülkemizin bakırla ilgili durumunu ortaya çıkarta
cak olan bu çok mühim etüd ve planın şartnameleri
nin hazırlanması, müteahhit firmalara yeterlik belge
si verilmesi ve bilahara alınan tekliflerin değerlendi
rilmesinde Şirket büyük bir hassasiyet göstermiş ve 
işin ehemmiyetine binaen çok titiz davranmıştır. Bu 
nedenlerle meydana gelen ve aşın olmayan gecikme 
ise Şirket ve ülkemiz için zararlı olmayıp, bilâkis fay
da sağlamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakan» 

3. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Antal
ya Çavuş Talimgah Alayındaki bazı erlerin örgüt kur
dukları iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/1526) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyla arz ederim. 12 . 11 . 1976 

Adana 
Hasan Cerit 

Soru : 
1. Antalya Çavuş Talimgah Alayında M. H. P.' 

si yanlısı erlerin bir örgüt kurup kurmadıktan? 
2. Bu örgütün kuruluş gaye ve maksadı nedir? 
3. Bu örgüt kurucularının isim ve hüviyetleri? 
4. Haklarında kanunî kovuşturma yapılıp yapıl

madığı? 
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T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 31 . 12 . 1976 

Ankara 
Kanun : 880,/Sa - 76 ^ 

Konu : Yazılı soru Önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : M. Meclisi Başkanlığının 22 . 11 . 1976 ta

rih ve Ka. Md. 7/1526-5091/39952 sayılı yazısı. 
Millet Meclisi Adana Üyesi Hasan Cerit'in, Antal

ya Çavuş Talimgah Alayındaki bazı erlerin örgüt 
kurdukları iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi aşa
ğıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

23 Ekim 1976 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde ya
yınlanan ve 70 nci Piyade Çavuş Talimgah Alayında 
ülkücülük faaliyetleri olduğu iddia edilen yazı ihbar 
kabul edilerek hemen araştırma ve soruşturmaya baş
lanılmış ve yapılan idarî soruşturmanın, adlî soruştur
mayı da gerektirdiği kanısına varıldığından; konu, ad
lî rakamlara intikal ettirilmiştir. 

Bu itibarla; gerek basında ve gerekse önergede 
sözü geçen olayın sorumluları hakkında 58 nci Er 
Eğitim Tümen Komutanlığı Askerî Savcılığınca ge
rekli adlî soruşturma yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

4. — Malatya Milletvekili Hüseyin Denizin, Ma
latya Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde cami temeli 
atıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kam Ali Naili Erdemi'n yazılı cevabı. (7/1533) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması gereğini say
gılarımla arz ederim. 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

Soru : Malatya Endüstri Meslek Lisesinde yapıl
makta olan ek binalardan artan 1 200 000 lira ile oku
lun bahçesine bir cami temeli atılıp inşaatın devam et
tiği tarafımdan saptanmıştır. 

1. Endüstri meslek liselerinde cami ihtiyacı bu 
okulların müfredatında bizim bilmediğimiz bir değişik
lik yapıldı da ondan dolayı mı doğdu, yoksa önce 
böyle camiler yapılıp sonradan bir müfredat deği
şikliğine mi gideceksiniz? 

2. Bu davranışınızı layik eğitimi kaldırma hazır
lığı biçiminde yorumlayanlara cevabınız ne olacak
tır? 

3. Bütçeye eğitim hizmetleri için konan parayı 
başka amaçlarla harcama yetkiniz olmadığı halde 
böyle açık bir kanunsuzluğa cesareti hangi kaynak
lardan alıyorsunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 1 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 4 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 22 . 11 . 1976 tarih ve 7/1533-5115/40044 

sayılı yazınız. 
Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in yazılı so-

nı önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız 

Din Bilgisi dersli bilindiği gibi Endüstri Meslek Li
seleri IX ve X ncu sınıflarında isteğe bağlı olarak 
haftada bir saat olmak üzere 1968 yılından beri oku
tulmaktadır. Bu öğretim yılı başından itibaren de XI 
nci sınıflarında yine isteğe bağlı olarak okutulmaya 
başlanmıştır. 

Yapımı 1974 yılı yatırım programına dahil 
8 300 000.- keşif bedelli Malatya Endüstri Meslek 
Lisesi makine ressamlığı, elektrik ve döküm atelye-
leri inşaatının keşif bedeli altında bitebileceği, kesifin 
% 20 ilâvesi de kullanılmak suretiyle ihtiyaca cevap 
veremediği görülen mevcut ağaçişleri atelyesJlnin ma
kine bölümü ile kereste deposunun büyütülmesi 
2 . 6 . 1976 tarih ve 716.3/46-23043 sayılı yazımızla 
Bayındırlık Bakanlığından istenilmesine rağmen, in
şaatı tamamlanmak üzere olan döküm atelyesinin ge
reği olarak faaliyet gösterecek olan modelcilik atel-
yesi için planlanan okul arsasında cami inşaatına baş
lanıldığı Bakanlığımız yetkih'since yerinde yapılan in
celemede tespit edilmiştir. 

Halen tekstil, tesviye, metalişleri, elektrik, elek
tronik, motor, ağaçişleri, makine ressamlığı bölüm
leri ile faaliyet gösteren bu okulumuzda inşaatı ta
mamlanmak üzere olan binada dökümcülük bölümü
nün de açılması planlanmıştır. Bu bölümün gereği ola
rak faaliyet gösterecek olan modelciliğin başlangıçta 
ağaçişleri atelyesinde çalışmalarını sürdürmesi, ileride 
teknik gelişmelerden doğacak ihtiyaçları da kapsayan 
proje programına uyularak model atelyesi yapımının 
bu yerde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
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O civarda bulunan bir caminin çevrede bulunan
ların ibadet ihtiyaçlarına cevap vereceği de belirtile
rek yatırım programlarında Bakanlığımıza ayrılan öde
neklerin, özellikle, okul yapımında kullanılması ge
rektiği, bu ödeneklerden cami yapımının mümkün ola
mayacağı, bu itibarla okulun fiziksel kapasitesini et
kileyecek inşaata ihtiyaç programına göre uyulması
nın sağlanması, ihaleden ödenek bakiyesi söz konusu 
olduğu takdirde daha önce istenilen ağaçişleri atel-
yesinin büyütülmesi, model atelyesi yapımı için ayrı
lan sahada başlatıldığı tespit edilen cami inşaatının 
durdurulması Bayındırlık Bakanlığından 3 Kasım 1976 
tarih ve 716.3/46-41789, Malatya Valiliğinden 4 Ka
sım 1976 tarih ve 716.3/46-41974 sayılı yazılarımızla 
istenilmiştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

5. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Antal
ya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin bir öğre
tim üyesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali 
Naili Erdem'in yazılı cevabı, (7/1540) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakam tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
saygılarımla arz ederim. 18 . 11 . 1976 

Antalya 
Fahri Özçelik 

Antalya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğ
retim üyelerinden Türkkaya Ataöv'ün profesörlüğe 
atanmaya ilişkin gerekleri yerine getirmesiyle, üniver
sitenin usullerine uygun olarak seçilen çeşitli organ
ları, üniversite içi kademelerde, süre, sınav, tez, ya
yın ve her türlü değerlendirmeyi yaparak söz konusu 
öğretim üyesinin profesörlüğün gerektirdiği bilimsel 
ve manevî niteliklere sahip bulunduğuna karar vermiş
tir. Bilim jürilerinden Senato onayına kadar veri
len ayrıntılı ve olumlu raporlar bu yöndedir. Ancak, 
üçlü kararname için Rektörlükçe Bakanlığınıza yolla
nan dosya aylardır masanızda bekletilmektedir. 

1. Anayasaya göre, üniversite özerk bir kuruluş 
değil midir? 

2. Özerklik, kendisi de özerk kişilerden kurulu 
organlar eliyle kendi kendini yönetmek değil midir? 

3. Bir profesörlüğe yükseltmeyi özerk profesör
lerden kurulu jürilerin olumlu raporlarına dayanarak 
gene özerk profesörler kurulu ve gene böyle kurulu 
Üniversite Senatosu onaylamaz mı? 

4. Üçlü kararnameyle tamamlanan işlem profe
sörlüğe yükseltme işleminin özünü ihlâl edici olabi
lir mi? 

5. İdarî işlem profesörlüğe yükseltme işleminin 
özündeki hakka dokunabilir mi? 

6. Üniversite özerkliğinin nedeni üniversite gibi 
bir kuruluşun yerine getirilmesi gereken görevlerin 
özelliklerinden doğmamakta mıdır? Bunların görev
lerini yapmaları için siyasal iktidarlara karşı bağım
sız olmaları gerekmez mi? 

7. Özerkliğin hedefi bu bağımsızlığı sağlamak de
ğil midir? 

8. Üniversite kararma saygı bir Anayasa emri 
değil midir? 

9. Bütün bunların ışığında, Bakanlığınızın söz 
konusu öğretim üyesinin dosyasını Cumhurbaşkanına 
sevketmemesinin nedeni bu öğretim üyesinin iktidar
dan bağımsız düşünmekte oluşu değil midir? 

10. Bu tavrınızla, Anayasayı savsaklamakta oldu
ğunuz gibi, öğretmen kıyımını üniversiteye de sıçrat
ma gayretleri içinde bulunduğunuzu göstermiş olmu
yor musunuz? 

11. Aynı tavrı sizce sağcı sayılacak başka bir üni
versite öğretim üyesine takınmakta mısınız? 

12. Bu tavır görevi kötüye kullanmak değil mi
dir? Yoksa iktidarın kanlı elinin üniversiteden eksik 
olmadığı şu dönemde bu sorular sizin için artık önem
siz ayrıntılar mı olmuştur? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 1 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 10 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 11 . 1976 gün ve 7/1540-5131/40094 

sayılı yazınız. 
Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Antalya Milletvekili Fahri Öbçelik'in yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ulus
lararası İlişkiler Kürsüsünde açık bulunan profesörlü
ğe, aynı kürsü Doçenti Dr. Türkkaya Ataöv'ün tayi
ni ile ilgili teklif, adı geçen Üniversite Rektörlüğünün 
31 Temmuz 1976 tarih ve 7395 sayılı yazısıyla Bakan-

î lığımıza intikal ettirilmiş, teklifle gönderilen belgele-
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rin 1750 sayılı Kanun ile Üniversiteler Öğretim Üye
lerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri hak
kında Tüzüğe uygun olup olmadığı tetkik edilerek, uy
gun olduğu tespit edildikten sonra müşterek karar 
tanzim edilmiş ve 10 Aralık 1976 tarih ve 266.1/42826 
sayılı yazımızla Başbakanlığa sunulmuştur. 

Ali Naili Erdem 
Milli Eğitim Bakanı 

6. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, Fethiye 
Lisesinde görevli bir öğretmenin öğrencilerden Ata
türk rozetlerini toplattırdığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdemin yazılı cevabı. 
(7/1547) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakam tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasım saygılarımla rica 
ederim. 26 .11 .1976 

Muğla 
Ali Döğerli 

Soru : 
10 Kasım 1976 günü Fethiye Lisesinde Atatürk'ü 

anma töreninde lise müdürünün yaptığı anma günü ile 
ilgili konuşmadan sonra o gün nöbetçi öğretmen oklu
ğunu bildiren bir lise öğretmeni törenle ilgisi olmayan 
bir konuşma yaparak törenin bitiminde öğrencilerin 
yakasındaki Atatürk rozetlerini topladığı doğru mu
dur? 

Doğru ise bu eylem Atatürk'ü Koruma Yasasınca 
bir suç olduğuna göre bu eylemi yapanlar hakkında ne 
gibi ceza ve disiplin soruşturması yapılmıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 1 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031 - 7 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 12 . 1976 tarih ve 7/1547-5178/40452 

sayılı yazılarınız. 
Muğla Milletvekili AH Döğerli tarafından verilen 

yazılı soru Önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız 
Muğla ili Fethiye Lisesinde öğrencilerin değişik 

anlamlı rozetleri takmaları üzerine, 19 . 2 . 1973/10787, 
9 . 5 . 1974/11023, 19 . 6 . 1975/11349 tarih ve sayılı 

genelgeler hükümlerine göre, adı geçen okul Öğretmen
ler kurulunda alınan bu tip rozetlerin takılmaması 
kararının öğrencilere duyurulduğu ve bütün öğrencile
rin rozetlerini kendiliklerinden çıkarttıkları Muğla Va
liliğinin 16 . 12 . 1976 tarih ve 24623 sayılı yazılarından 
öğrenilmiştir. 

Bu itibarla, bu hususta yapılacak başkaca işlem 
bulunmamaktadır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

7. — Burdur Milletvekili Ali Sanlının, İsparta 
Büyük Ülkü Derneğinde öldürüldüğü iddia edilen bir 
kişiye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftü-
oğlu*nun yazılı cevabı (711551) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 6 .12 .1976 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

31 . 3 . 1976 tarihinde İsparta Büyük Ülkü Der
neği Binasından Hüseyin Hatipoğlu'nun atlayarak in
tihar ettiği basına intikal etmiştir. Ahmet Hatipoğlu 
oğlunun öldürülmüş olabileceği kuşkusunu taşıyarak 
Cumhuriyet Savcılığına başvurmuştur. Başlangıçta 
otopsi dahi yaptırılmayan ve intihar süsü verilerek 
demeçlerle kapatılmaya çalışılan olayın cinayet ol
ma ihtimali artmıştır. Başvuru üzerine ve Sayın Ada
let Bakanlığı müsteşarının delaletiyle otopsi yapıl
mıştır. Hüseyin Hatipoğlu'nun Ülkü Ocakları bina
sını bastığı ve polisin kuşatması sonucu teslim ol-
mıyarak intihar ettiği yollu beyanları verenleri geliş
meler ürkütmüş ve binada bulunanların ifadesine 
baş vurulmadığı gibi kimlikleri dahi tespit edilme
yerek gizlenmeye çalışılmıştır. İntihar ettiği iddia olu
nan Hüseyin Hatipoğlu başlangıçta Ülkü Ocaklıdır. 
Bilâhara düşüncesini değiştirmiş ve devrimci kuru
luşlara üye olmuştur. Öğrencidir. Ülkü Ocaklı eski 
arkadaşları tarafından olay gününden iki gün önce 
kaçırıldığı ve öldürüldükten sonra binadan atılarak 
intihar süsü verildiği yaygın bir kanaattir. 

1. Hüseyin Hatipoğlu'nun okulda arkadaşları 
arasında bir soruşturma açılmış mıdır? 

2. Ülkü ocakları binasma nasıl girmiştir? Bi
nada kimler bulunmaktadır? Tehdit vasıtası nedir? 
tehdit edilenlerin ifadelerine baş vurulmuş mudur? 

3. Karşı binada bulunan olayın seyircisi diğer 
kuruluş ve şahısların ifadelerine baş vurulmuş mu
dur? 
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4. Ülkü Ocakları binasının basıldığı yolunda
ki haber Emniyete saat kaçta intikal etmiştir? Olay 
saat kaçta meydana gelmiştir? 

5. Otopsi sonucunda işkence izlerine ve ölüm 
olayının daha önce olabileceği işaretleri çıktığı söy
lenmektedir doğruluk derecesi nedir? 

6. Soruşîurma hangi safhadadır? 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza. iş. G. Müdürlüğü 13 . 1 .1977 

Sayı : 122 
Konu : Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm 
Soru Önergesi'nin cevapland irildiği Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 10 . 12 . 1976 gün ve 7/1551-5229/40664 sayılı 
yazıları : 

Burdur Milletvekili Ali Sanlı tarafından, İsparta 
Büyük Ülkü Derneği binasında, Hüseyin Hatipoğlu 
adındaki şahsın öldürülerek bilâhara intihar süsü ve
rilmiş olduğu hususunda iddiaları kapsayan yazılı 
soru önergesinin, cevabı aşağıda arz olunmuştur, 

İsparta Eğitim Enstitisü l /C sınıfı öğrencilerin
den Ahmet oğlu 1954 doğumlu Hüseyin Hatipoğlu 
adındaki şahsın, İsparta Mimar Sinan Caddesinde 
faaliyet gösteren Büyük Ülkü Derneğine, 31 . 3 . 1976 
günü saat 20.00 sıralarında, gelmesini müteakiben, 
mezkûr binanın dördüncü katındaki penceresinden 
düşerek ölmesiyle neticelenen olay sebebiyle, yapıl
makta olan 1976/516 sayılı hazırlık soruşturmasının 
devam ettiği ve iddia edilen hususlarla ilgili delille
rin mevcudiyeti halinde bunların Cumhuriyet Savcı
lığına tevdünin gerektiği, İsparta Cumhuriyet Sav
cılığının 22 . 12 . 1976 gün ve 1159 sayılı cevabî yazı
sı münderecatından anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin Sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

8. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur sınavlarında görevlendirilen öğretmenlerin öden
meyen tatil ücretlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/1553) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyle rica ederim. 

8 . İ2 .1976 
Adana Milletvekili 

Hasan Cerit 
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Soru : Eylül 1976 YAY - KUR sınavlarında ta
til ücreti verileceği vaadiyle bir kısım öğretmenler 
görevlendirilmiş ve bu öğretmenler Cumartesi - Pa
zar günleri 16 saat sürekli olarak çalıştırılmıştır. 

1. Öğretmenlere yetkililer tarafından tatil ücreti 
ödeneceği vaad edildi mi? 

2. Tatil ücretleri öden di mi? 
3. Bordrolar tanzim edildiği halde tatil ücretle

rinin ödenmeyiş nedenleri nelerdir? 

T. C. 
Mîllî Eğitim Bakanlığı 3 , 1 / 1 9 7 7 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 9 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 12 . 1976 gün ve 7/1553 - 5235/40761 

sayılı yazınız.-
Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımüz. 

1, 2. Yay - Kur yıl sonu sınavları 18 - 19 Eylül 
1976 tarihlerinde 19 il merkezinde Millî Eğitim mü
dürlüklerinin sorumluluğunda yapılmıştır. 

Sınavlarda görev alan öğretmenlere ödenecek üc
ret, 26 . 3 . 1976 gün ve 7/11868 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararnamesine göre tespit edilmiştir. Bu karar
namenin «A» maddesinin «b» fıkrasında «Her sınav 
yapmak 4 ders saati» karşıhğı sayılır denilmekte
dir. 

18 - 19 Eylül 1976 tarihlerinde «4» sınav yapıl
dığı için görevli öğretmenler 4 x 4 = 16 ders saati 
ücreti almayı hak etmişlerdir. 

Bu ders ücreti dışında tatil ücreti adı altında bir 
ücret ödeme şekli ve durumu yoktur. 

3. Öğretmenlerin adı geçen sınavlar için alacak
ları ücretlerle ilgili ödeme emri, 25 . 10 . 1976 gün 
ve 41005 sayılı yazımızla sınav yapılan illerin say
manlıklarına gönderilmiş ve sözü edilen ücretler ken
dilerine ödenmiştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İstan
bul Teknik Üniversitesinde bir genci öldüren sanık
lara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün yazılı cevabı. (7/1556) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 
8 . 12 . 1976 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
İstanbul, Teknik Üniversitesi 2 nci sınıf öğrencisi 

Erdoğan Yalçıngil 29 . 5 . 1976 günü Teknik Üni
versitenin 301 numaralı anfisinde İngilizce dersi gö
rürken öğretim üyelerinin gözleri önünde Ahmet Ge
dik, Nihat Kaya* Ali İrfan Yıldırım, Zeki Saral ve 
diğerleri tarafından açılan ateşle vurularak öldürül
müştür. Diğer 2 öğrenci de biri karnından diğeri aya
ğından olmak üzere yaralanmışlardır. 

Sanık Ahmet Gedik ve Nihat Kaya hakkında gı
yabi tevkif karan olduğu halde bugüne dek yakalan-
mamışlardır. 

Sanık Ahmet Gedik ve Ahmet Kaya'nın 24.11.1976 
günlü Ortadoğu Gazetesinde basın toplantısı düzen
lediği, Ahmet Gedik'in ise 1 Kasım günü İstanbul 
Üniversitesi Merkez binası önünde polislerin yanın
da olduğu 2 Kasım günü Yatan Gazetesinde çıkan 
resminden anlaşıldığı, Atatürk Öğrenci Yurduna gire
bilmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 nci Şu
beden bizzat gidip belge aldığı ileri sürülmektedir. 

Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise bakanlık bu 
iddialara ne zaman muttali olmuştur? İddiaları öğ
renmeniz üzerine hangi tarihte hangi yasal işlemler
de bulundunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 3 . 1 . 1977 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. (B) 
000789 

Konu : İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 12 . 1976 tarih ve Genel Sek. Kanun

lar Müd. 7/1556, 5238/40760 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in öner

gesinde yer alan hususlar incelenmiş, cevaplan aşağı
daki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alınan bilgilere göre : 
1. 29 . 5 . 1976 günü İstanbul Teknik Üniversi

tesi Gümüşsüyü binasında İngilizce dersi görmek üze
re öğretim üyesini bekleyen öğrencilerin üzerine ta

banca ile ateş edildiği ve neticede Erdoğan Yalçın-
gil'in öldüğü, Şakir Kâtipoğlu ve Cihat Deliornıan-
oğlu'nun da yaralandıktan; 

Bu olayın tespit edilen sanıklan Nihat Kaya, Ah
met Gedik, Zeki Saral ve Ali İhsan Yıldırım hakla
rında ilgili mahkemelerce gıyabî tevkif karan veril
diği, firar eden sanıklann zabıtaca aranmakta iken 
29 . 9 . 1976 günü İstanbul Devlet Güvenlik Mahke
mesi Savcılığına teslim oldukları ve Devlet Güven
lik Mahkemesince yapılan sorgularını müteakip ser
best bırakıldıktan; 

2. Devlet Güvenlik Mahkemesince serbest bıra
kılanlardan Nihat Kaya'nın 4 . 10 . 1976 tarihinde 
Atatürk Öğrenci Sitesi Yurduna girmek için yaptığı 
müracaat üzerine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Müdürlüğünce, durumunun Emniyet Müdürlüğün
den sorulduğu, bunun üzerine adı geçenin durumunun 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne yazı 
ile bildirildiği. 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. -1 

İçişleri Bakam 
Oğuzhan Asiltürk 

10. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nın, Mani
sa Valisi ile Mütevelli kasabası Belediye Başkanına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazdı cevabı. (7/1564) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla dilerim. 
16 . 12 . 1976 

Manisa Milletvekili 
Veli Bakirli 

Soru : 
1. Saruhanlı ilçesi Mütevelli kasabası Belediye 

Başkanı Mehmet Çokbilen, hakkında suiistimal ve 
görevini kötüye kullanma iddiaları vardır. Adı ge
çen Belediye Başkanının bu durumunu içeren 7 dos
ya Manisa Valiliğine intikal etmiştir. Ancak, A. P. 
Belediye Başkanını kollayan Manisa Valisi Erol Ya
vuz bir süreden beri il idare kuruluna vermesi gere
ken bu dosyaları tutmaktadır. 

A. P. Belediye Başkanını kayıran ve kollayan Ma
nisa Valisinin bu tutumu hakkında ne düşünüyorsu
nuz? Ve bu tutumu benimsiyor musunuz? 

2. Suiistimal ve görevi kötüye kullanma iddiası 
ile suçlanan A. P.'lı Mütevelli Belediye Başkamnın 
bu durumunu örtbas etmek gayretinde olan kişiler 
var mıdır? Varsa kimlerdir? 
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3. A. P.'li Belediye Başkanının durumunu yerin
de saptamak ve milyonları aşan yolsuzluk iddialannı 
açığa çıkarmak için olay yerine bugüne kadar niçin 
müfettiş gönderilmemiştir. Müfettiş gönderilmemesi
nin nedeni var mıdır? 

4. Manisa Valisi Erol Yavuz açıktan A. P.'îi Be
lediye Başkanını kollamaktadır. Milyonluk yolsuzluk 
iddiaları açıklığa kavuşmamıştır. Valilerin görevleri 
arasında yolsuzlukları örtbas etmede var mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4 . 1 . 1977 

Mahallî İdare Gn. Md. 
2. D. Rs. İşlemler. 

Şb. M d . : 527-77-302-1/154 

Konu : Manisa Milletvekili Ve
li Bakırlı'nm soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22 . 12 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/1564, 5283/41094 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Veli Bakırlı'nm, Müte
velli Belediye Başkam hakkındaki soru önergesinde 
yer alan konular incelettirilmektedir. 

Sonuç alındığında ayrıca bilgi sunulacaktır. 
Arz ederim. 

Oğuzhan Aslitürk 
İçişleri Bakanı 

11. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Haydarpaşa - Adapazarı elektrikli tren tesislerinin iş
letmeye açılmasına ilişkin Bayındırlık ve Ulaştırma 
bakanlarından sorusu ve - Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'ın yazılı cevabı. (7/1573) (1) 

Millet Meclis»! Başkanlığına . 

Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve Ulaştırma ba
kanları tarafından -kendilerine taalluk eden yönleriy
le - yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delâ
letlerinizi ve gereğini rica ederim. 20 . 12 . 1976 

Saygılarımla. 
Sakarya Milletvekili 

Dr. Nadir Lâtif İslâm 

Karay ollarımız, son yıllarda gösterdiği büyük ge
lişmeye rağmen, ekonomik kalkınmanın sonucu artan 
insan ve eşya trafiğini istiap etmekte büyük güçlük-

(1) Bu soru önergesiyle ilgili Ulaştırma Bakanı
nın cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. (7/1573) 

4 . 1 . 1977 0 : 1 

lerle karşı karşıyadır. ÖzelHkle İstanbul i Ankara yo
lunun ve bu arada, İstanbul - İzmit - Adapazarı gü-
zargâlunin bir trafik felâketi, bir trafik mezbağası 
halini aldığı bilinmektedir. 

Bütün bu zaruretlerle olsun, gerekse öteki birçok 
mahzurları önlemek ve ihtiyaçları karşılamak düşün
cesiyle olsun, yapımına bir süre önce başlanmış olan 
Haydarpaşa - Adapazarı elektrikli tren tesislerinin ve 
ikinci demiryolu hattının, saat gecikilmeksizin işlet
meye açılması, artık büyük bir ^omnluluk halini al
mıştır. 

Durum böyle iken, bazı çevrelerin tahrikleri ve 
yanlış davranışları nedeniyle, ikinci demiryolu hattı
nın İzimi şehri içinden geçirilmesinde, elektrikli tre
nin planlandığı şekilde 1977 başında işletmeye açıl
masını geciktirecek problemler zuhur etmiş bulun
maktadır. 

Bu hususlar muvacehesinde, aşağıdaki noktaların 
açıklığa kavuşturulmasını istemek zorunlu olmuştur : 

1. İkinci hattın İzmit içinde döşenmesi beklen
meksizin, elektrikli trenin, Haydarpaşa » Adapazarı 
arasında işletmeye açılması plânlanan süre içinde 
mümkün olabilecek inidir? 

2. Bir gecikme kaçınılmaz ise, bunun azamî sü
resi ne olabilecektir? Haydarpaşa -. Adapazarı elek
trikli treni, her Jıal-ü kârda en geç ne zaman işletme
ye girebilecektir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanhğı 3 . 1 . 1977 

özel Kalem 
Sayı : 34 ,-

Konu : Sakarya Milletvekili Na
dir Lâtff İslâm'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ lg i : 22 . 12 . 1976 gün ve 7/1573-5322/41194 

sayılı yazınız. 

. Sakarya Milletvekili Nad;r Lâtif İslâm'ın, Hay
darpaşa -- Adapazarı elektrikli tren tesisleri ile ilgili 
yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

İşletilmekte olan Haydarpaşa « Adapazarı elektrik
li tren tesislerinin işletmeye açılması ile ilgili tesisler 
TCDD İşletmesi Gene! Müdürlüğünce sürdürülmek
te olup Bakanlığımızı ilgilendirmemektedir. 

Ancak, İzmir şehir içi çift hat geçişi dolayıslyle 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün elektrikli iş-
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leîmeyi temin gayesiyle yapmakta olduğu tesisler, Ba
kanlığımızca da yakmen takip edilmekte olup ikinci 
hatim İzmit içinden döşenmesini beklemeksizin elek
trikli işletmenin temini mümkündür. 

TCDD'ce yapımı sürdürülen bu iş için. yapım sü
resinin TCDD'ce bildirilmesi gerekmektedir. 

Bakanlığımızca altyapı hizmetleri bitirilerek, 
TCDD ile 16 . 8 . 1975 tarihinde geçici ve kesin ka
bulü yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakam 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardunlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 100 
Kabul edenler : 91 

Reddedenler : 4 
Çekinserler : 2 

Geçersiz oylar : 3 
' Oya katılmayanlar : 346 

. Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Hulusi Özkul 

ADIYAMAN 
Adburrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İ. Hakkı Köylüoğılu 
Feraha Fatma öztürk 
Fikri PehMvanl] 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Rchiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan' Aytekin 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydah 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
H. Suat Sungur 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Ha-tiboğlu 
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DENİZLİ 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Recad İMsenderoğliu 

EDİRNE 
Ve M Grütlikan 

ERZURUM 
İsmail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Özikaya 

GİRESUN 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Sadettin Bilgiç 
t. Fehmi Cumalıoğln 
Süleyman Arif Emre 
Mustafa Kara 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Âdil Demir 
Yücel' Dirik 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
KARS 

Cemâl Ünal 
KASTAMONU 

Sabri Keskim 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargl] 
Selçute imamoğüu 
Hayrettin Nakilboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atağım 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sabri Yahşıi 

KONYA -
Mehmet Oğuz Aftalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâileıttin Gökakm 
Ali Köfebudak 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
II. Cavit Erdemir. 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Necmi .Özgür 
Hasan Zen'gin 

MUĞLA 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Hayati Savaşçı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nüharı İl gün 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
Mustafa Asra Ünsür 
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' /Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 1 MALATYA 
Niyazi Ona! I Hakkı Gökçe 

[ÇeMnserlerJ 

ELÂZIĞ 
A. Orhan Senemoglu 

StVAS 
Ahmet Arıkan 

[Geçersiz Oylar] 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıc 

• 

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

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza • Çereel 
ibrahim Elmalı 

Süleyman Mutlu .' , 
Mete Tan (t. Ü.) 
Ali îhsan Ulu bahsi 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 

Cemil Erhan 
llızfi Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattıiıı Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütün er 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koetkur 

>ğlu 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 

• 

SİVAS' • 
Ekrem-Kangal 

" VAN 
Muslih Görentaş 

[Oya Katılmayanlar] ' 

ANKARA 
HüsameddJm Akmumcu 
Muammer. Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemtal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliya gül 
Mustafa Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıskoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
Cevaıt önder 
Hasan özçelik 
önder Sav 
ti yas Seçkin v 
Salbabattın Selek 
H. Turgut Toiker 
Yusuf Ziya Yağcı" 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
AtxİTirraöıifin Erdem 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 
Remizi Yılım az 

ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Al ver 
Cihat Bügehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behraım Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Cehalettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Osman Ay kul 
Faik Kırbaşlr 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 

| Kasım önadım 
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Mustafa. Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
E t em Eken 
"ıva&ım î'arlar 
İhsan Tombuş 
Turan Utku 

DENİZLİ - J 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyni Erçelik 
Hasan Konkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Haılit Kahraman 
Bahattdn Karakoç 
Mahmut Kepoiu 
Mahmut Uyanıüfi 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atfilâ 
öm'er N'aimi Barım 
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Hasan Buz 
Rasıkn Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karşu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Ras&m GkıMi 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erlerdi 

.'Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 

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

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhya oğlu 
Ayşe Aliye Köks^ 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlkı 
İmam Hüseyin İnci oğlu 
Mefemet ösrmcn 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çileeriz 
Nizamettin Erfcmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tektin 
Af. Emin Turgutaslp 

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

HAKKARİ I 
Mikail îlçdn 

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

İSPARTA 
Mustafa Cesur 

Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Gökte-pe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğhı 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yraşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nülifer Gürsoy 
Abdur rahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
îlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A . Kemal önder 
Remzi özen 

Neccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

j İsmet Ağaoğlu 
I Mehmet Özd&l 

Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
AB Zülfükâroğlu 

KARS 
Doğan Apasüı 

. Yaedn Bozlkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Ramal Güv*n (Başkan) 
Komal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
MehdÜ KesMn 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Meıhmet Altmışyedioğln 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Kâmâl özsaruyıldız 

* Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Möhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR , 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemi r 

KOCAELİ ' 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Afkısoy 

I Şener Battal 
B'ahıli Dağd&ş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Neoatti Kalaycı-oğüıı 
Hüseyin Keçeli 
Özeır ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Demiz 
Ahmet Karaaslan 
Celal ünvar 

MANİSA 
Voli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tımeel 

. MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yrılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca (İ.) 
Ahmet Buldanlı 
ünat Demir 
Ali Döğerîi 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
H. Avni Kavurmacıoğlr 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz K«ran«man-
oğlu 
Sami Kumbasar 
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Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
Idris AnkSm 
Abdülbakıi Cartı 

Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
TevMc Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Arsftan 
Vahit Bozatto 
Ahmest Durakoğlu 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
FeyzuLlaih Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 

Alii Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil AH Oineil 
Ekrem Ditomıen 
Lütfi Köktaş 
Ahme»t Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Sü'leyıman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet öelâ'l Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadar öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

[Aç%k üydiUer] 

VAN 
ihsan BediMıanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

ihsan Arsılan 
Ilhami Çettdn 
AH Fuat Eyüpoğlu 
Nedliım Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Aihımet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülenıt Eceyft 
Fevzi Fırat 
Orhan Gön'cüoğlu 
Cahit Karaka§ 
Mehmet Zekd Okur 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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Küçük Çiftçflerin T. C. Ziraat Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 yılda 10 Eşit 
Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklif ine Verilen Oylarm Sonucu 

ADANA -
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
t. Hakkı Ketenoğlu 
İsimdi Hakkı Köylüoğhı 
Cevat önder 
Feriha Fatma öztürk 
Önder Sav 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
Nattit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ilhan Aytekin 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 

"Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 1.10 
Reddedenler : 

Çekinserler : 1 
Geçersiz oylar : li 

Oya katılmayanlar : 334 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul sdenhrj 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatifcoğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Veli .Gülkan 

ELAZIĞ 
A. Orhan Senem.ığlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ismadl Hakkı Yıldırım 

ESKtŞEHtR 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GİRESUN 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri ince 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumalıoğlu 

Süleyman Arif Emre 
Mustafa Kara 
Necdet ökmen 
Hüseydn özdemir 
Osman Özer 
A. Doğan öztunç 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrûye Tok 
Necdet Uğur 

tZMÎR 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Cogkun Karagözoğîu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 

Halıt Evliya 
Alı Zulfıkaroğlu 

KARS 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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(Çoğunluk yoktur.) 

I KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ismet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaa 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Necmi özgür 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Ya§ar Arıbaş 
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RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan tlgün 

TOKAT 

Hüseyin Abbas 
Feyzullah Değerli 

. TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 

(Çekinser) 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

[Geçersiz Oy] 

VAN 
Musüh Görentaş 

H, Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim TeMn 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tüm er 
Alparslan Türkej (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçeî 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (I. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayman 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa tmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kınkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv ' 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Alcçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

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

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Turhan Utku f-> 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Hasan Korkmazean 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Halit Kahraman 
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Bahattin Karakoç 
Mahmut Kep olu 
Mahmut Uyanık 

EDÎRNE 
Ilhami Ertem 
îlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyaseetiln Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylak (t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortöğlu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet Özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE y 

M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk.V.) 
Mustafa Karaman 
Erol Tunç er 
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HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

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

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürso> 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Fatma Ğülhis"Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Mustafa Parlar 
tlhami Sancar 
İhsan Toksan 
Âli Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

IZMlR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 

4 . 1 , 1977 O : 

I Yüksel Çakmur 
Ali Naîli Erdem (B.) 

I Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 

I Remzi özen 
Neccar Türkcan 

I Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

I ismet Ağaoğlu 
I Mehmet Özdal 
I Ahmet Tevfik Paksu 
I Mehmet Pamuk 
I Oğuz Söğütlü 

KARS 
I Doğan Araslı 
I Yasin Bozkurt 
I Abdülkerim Doğru (B.) 
I Kemal Güven (Başkan) 
I Kemal Okyay 
I Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
I Vecdi İlhan 
I Mehdi Keskin 

Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
I Mehmet Altmışyedioğlu 
I Cemal Cebeci 
I Turhan Feyziioğlu (B.) 
• Selçuk İmamoğlu 
I Hayrettin Nakiboğlu 
I Kâmil Özsarıyıldız 
I Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
I Tankut Akalın 
I Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
. I Mustafa Aksoy 
I Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

I Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
I Reşat Aksoy 
I Mehmet Oğuz Ata] ay 
I Şener Battal 
I Bahri Dağdaş 
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Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettiıı Gökakın 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
ön«\L Şaknr 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca (t.) 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NIÖDE 
Mehmet Altmsoy 
(BsftV.) 

H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
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Ferda Güley 
Kemal Şenıoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZB 

O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
Sudi Reşat Saruhan 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 

Kenan Durukan 
Nadir Lâtif islâm 
M. Vedat önsal 
îsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 

AK Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

Hilmi Türkmen 
Fuat Uyıal 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Idrij Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkarim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Arsl an 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mehmet ihsan Karaçam 
Mustafa Timdsıi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 

Cevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
îhsan Arslan 
tlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

tAçık üyelikler"} 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»e*<i 
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Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

27 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 1 .1977 Sak 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Türküye Cumhurayetii ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12 . 5 .1976) 

X 2. — Kars Milletvekili Doğan Arash'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 alınma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5 
•GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
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 ilişkin önergesi. (10/18); Urfa Milletvekilli 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 Buîdanh ve 9 arka-
fcadaşmın, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 

Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir-* 
leri almaik amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec-s 
Hsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka* 
daşınm, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama* 
cıyîe, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arası 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-! 
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu-ı 
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öneri 
gesi. (10/21) ' 

5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar« 
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec« 
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Nleclis 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-i 
demişinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al-* 
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçi 
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-* 
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç« 
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tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

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. — tzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişik in 
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 içtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

13. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, findik ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

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, fi0/30) 

15. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 

olmadığını' tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 ncı, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

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
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

18. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık öke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nei, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 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 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yathya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 



İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle' Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bîr Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/38) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkıadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, 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 Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci 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, Miüet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

26. — Burdur Milletvekili Ali Sardı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 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 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 neti mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
iüşkin 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
dığım saptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

29. — Adana 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 yakarına olacağını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri • uyarınca bir Meclis Araştırma* 
sı acıtmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine-* 
macılığmın sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir. 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/46) 

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayin ülke kalkınmasına 
dana etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iişkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan naildi ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına iüşkin önergesi. 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saplamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 neti maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/49) 

34. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğffltöml sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi^ (10/50) 

35. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerdfc 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek' 
-ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nd mad-
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36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk-
aiy^ları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
sayasî affloaçlarlıa il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nei, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

37. -T Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
«arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başansız-
lağııa «benlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Mîllet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşımın, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makaımiarının eline geç
tiği İddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle» Anayasanın 88 nci, Millet MecMsi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarmoa bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir-
laaedeın saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40A — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tuneeli'M öğrencilerin öğrenim olana
ğım efeden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 noi, Millet MecMsi 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 Güvenıîıik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi". 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar-
kadaşuun, caüLı hayvan destekleme alım politikası-

4 — 
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k, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığım, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Mecisi İçtü
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 uyarmoa bir Meclis Araştırması açılmasına 
üşkin önergesi. (10/59) 

45. — İstanbul MiMıetveki! 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşımın, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 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 tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 

i Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se* 
heplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle. Ana
yasanın 88 nci, Millet -Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
!03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi. (10/64) 

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 

I para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü, ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitelini saptamak aımacıy-
le, Anayasanın 88 nci, Milet. Meclisi içtüzüğünün 
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' 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

52. — Burdur Miietvdk'iM Osman Aykul 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 içtüzüğünün 102 ve 103 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 içtüzüğünün 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. (10/70) 

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 içtüzüğünün 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 tutumlarım 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bit 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

58. — Ankara Mifletvtkflî 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu" Meclis Araştır-. 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (16/75) 

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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

62. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
^ arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç 
nizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmaı ' 
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

63. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 



64. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına «lişkin 
önergesi. (10/82) 

65. — Hatay Mlüıefcvöklilıi Malik Yaman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

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 ilişkin öner
gesi. (8/8) 

67. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

68. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına lişkin 
önergesi. (10/84) 

69. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

70. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* AlUnsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
mejuana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

71. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 

Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir GeneJ 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 İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 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 İçtüzüğünün 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 gelaşememesiinin nedenlilerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
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 böigelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına üişkin 
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
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 102 
ye 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 



ârnacıyfe, 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile içel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

82. — istanbul 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. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, içel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

84. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri üe ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

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 davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

86. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

87. — Rize Milletveküi Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

88. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DÎSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması 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 
içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

90. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
. Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet

vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Mületveküi Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-
feri uyarınca bir Meclis Arattırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

91. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan ve
kili istanbul Milletvekili Ah" 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

93. — îzmir 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 içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

95. — istanbul Milletveküî Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

96. — istanbul 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 içtüzüğünün 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 iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

98. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 8.8 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
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 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
kia önergesi. (10/113) 

100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLÎK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, iskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/116) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 ncî, 
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 Anayasanın 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, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına üişkin önergesi. (10/119) 

107. —T 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) 



108. •?** Hatay Milletvekili Sabri tnee ve 9 arka
daşıma, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 162 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. — İçd Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in-
eelemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

112. — İçel 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Î02 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

115. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

116..— Bordur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşaııa, Orman içi köylerinin sorumlarını ve çö
züm yollannı saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 

9 — 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-: 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-: 
kin önergesi. (10/129) 

117. — Samsun Milletvekili İrfan 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 İçtüzüğünün 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, Miîiec 
Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 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 dolayısıyîe yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 



- İÜ -

124. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konfulairmda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele

r i uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

125. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

126. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

127. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

128. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

129. — Antalya Mflletvekiilü Fahri Özçel'ik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. " 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

4. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

6. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

7. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

8. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

9. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

10. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

11. — Kastamonu Milletvdkili Mehdi Keslkin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

12. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

13. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

14. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

15. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 



16. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

17. — 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) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/871 

19. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'un, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorhı'nun naaşlanmn 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

20. — içel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

21. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

25. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türlk Yüflcseltae Cemiyetli» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

26. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

27. — Muğla MiMeitvelkliti Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

28. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

29. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemek 
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

30. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

31. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

32. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

33. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

34. — Antalya Milletvekili ihsan Ataov'ün, Gün-
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

38. — Antalya Milletvekili ihsan Ataov'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

39. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

40. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

41. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 
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42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 

Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

43. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

44. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

45. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

46. :— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

47. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
Pişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlı'nm, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

50. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

51. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

53. — 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) (*) 

54. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da" yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışisjeri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmü ıîuldanh''nın, 
Türk -i Sovyet siyasetine ilişkiîı Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (o/140) 

56. — Muğla' Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

57. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

58. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

59. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü sora önergesi. (6/161) 
(*) 

60. — 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 som 
önergesi. (6/154) 

61. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigerta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

62. — 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) 

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

64. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

65. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

66. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyaîı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 
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68. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

69. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

70. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

71. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

72. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

73. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümnik 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

74. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

75r — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

76. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

77. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

78. — 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) (*) 

79. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

80. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Önçel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

81. — İzmir Milletvekili Yüksel Çaknıur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe< 
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

83. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

84. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'riun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*> 

85. — Gaziantep Milletvekili Yusuf ÖztürkmenV 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-
ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) •(*) 

87. — Burdur Milletvekili Aü Sanlı'mn, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

88. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-: 
gesi. (6/188) 

89. — 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) 

90. — Adana Milletvekili İîter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

91. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

92. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

93. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

94. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 



95. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerime ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

96. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü sora önergesi. (6/192) 
' 98. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakaramdan sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

100. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrakçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
'tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü sora önergesi. (6/223) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sora öner
gesi. (6/224) (*) 

102. -*- Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
'soru önergesi (6/225) (*) 

103. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

104. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

105. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/2281 (*) 

106. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

107. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

109. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

110. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi, 
(6/231) (*) 

111. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi^ 
(6/232) (*) 

112. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbafcan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi. (6/233) (*) 

113. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

114. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
iMşkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

115. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne İlişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi. (6/234) (*) 

116. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi. (6/235) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

118. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/211) 

119. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi^ (6/237) (*) 

120. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) v 
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121. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ifşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin MM Eğitim Bakanından 
söziîü soru önergesi. (6/212) 

123. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P. 1i gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözü 
soru önergesi^6/213) 

124. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözdü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

125. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
fcuıruluşlaonda yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. {6/243) (*) 

126. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi, (6/244) (*) 

127. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay karan üe bazı bakanidc memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
Önergesi. (6/246) (*) 

129. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına üşkln Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

130. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'in, ba-
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne uşkun Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/248) (*) 

131. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Milî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere uşkun Başbakan ve Mîllî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

132. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gu în, öğretmen tayin ve naküerine ilişkin Milî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

133. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi.: (6/251) (*) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 

ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/214) 

135. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'm, Ha
tay Milî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önesgesi, (6/252) (*) 

136. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
tetdbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

137. — Adana Milletvekili Üter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/253) > ) 

138. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şeflfefyan'a üşkln Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/254) (*) 

139. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

140. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerime iişlkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

141. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

142. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

143. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

144. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakarandan sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

145. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin MMÎ Eğiltam Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine iişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözKi soru önergesi. (6/262) (*) 
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147. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

tayin ve makilerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
Şiştin Millî Eğitim Bakaniimdan sözlü soru önergesi. 
(6/263) •(*) 

148. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenoi olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

149. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

150. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/266) 
(*) 

151. — Muğla Millet vekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü som önergesi. (6/268) (*) 

152. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

153. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

155. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'hin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilşkip 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/21.7) 

156. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

157. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

158. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karao&man-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

159. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine Pişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/275) '(*)' 

160. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, Alman-. 
ya'ya gönderilecek eğf'eöHemlierM seçimi £$sa yapı* 
lacak sözlü sınava ilişkin MM Eğitim Bakanındaa 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*> 

161. — Man&a Miletve^iîi V«3!t Baferh'mn, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin. «Günün yo* 
runra» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkim Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

162. — Kars Milletvekili Do-§an Acaslı'nın* Koa
lisyon partileri M örgütkfiînkfc bazı tayin ve makiler
de etkili olduğu 'iddialarına ilişkin Başbakandan söz> 
lü soru önergesi. (6/219) 

163. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkan Millî Eğit&n Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü-
Bir'i o kuruluş ve çakşmstlarına Ui§kkı Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

H5. — îçel Miletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Miîli Eğitim: Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara rfifftm MÜH 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (Ö/2f0> (*) 

166. — tstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı • yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22Ö) 

167. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

168. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'm, 
Milî EğMm Teşkilâtında yapılan rmM$ ve atama
larla, eğitim sistemindeki değUşiklğe ilişim Milî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergsafc; (6/282) (*) 

169. — Trabzon Miletvekili Ahmet Şener'im» okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara iMşkin, Millî Eği
tim Balkanından sözlü soru önergesi (6/283) (*) 

170. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 < 19-75 günü basma verdiği demece flSşftin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

171. — Kastamonu Miletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vâkıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş-* 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

172. — Tekirdağ Miletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına lişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 
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173. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 

olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

174. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

175. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesinde ki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) ' ' 

176. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

177. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
|ığitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
Öğrencilerin sorunlarına ilişkin MİUî Eğitim Balka
nından sözlü soru önergesi (6/293) (*) 

178. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

179. — Aydın Milletvekili tsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

180. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

181. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

182. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*)' 

183. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan tlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

184. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

185. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar-i 
şük olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Baikanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi, 
(6/240) 

186. — 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) (*) 

187. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

188. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına) iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) •(*) 

189. — Ankara Milletvekili Nevdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

190. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

191. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta^ 
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

192. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas-. 
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

193. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/308) (*) 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

195. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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196. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/3101 (*) 

197. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitini Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (?) 

198. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

199. — Kahamanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim , Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

201. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün; Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

202. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

203. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

204. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

205. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği-
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

206. — 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) (*) 

207. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, Urfa 
KJZ Öğretmen Okuluyle* Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan ' öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru Önergesi. (6/312) (*) 

208. — 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) (*) 

209. — tstanbul 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) (*) 

210. — tstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalm'-
ın, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) "*(*) 

211. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

212. — istanbul Milletvekili Engin Ünsaî'm, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözltt 
soru önergesi. (6/332) (*) 

213. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

214. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

215. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

216. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

217. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

218. — 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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219. — 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. (6/343) (*) 

220. — 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) (*) 

221. — 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) (*) 

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
seru önergesi. (6/346) (*) 

223. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları ıa ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

224. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
Ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

225. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçiri'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

226. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

227. — 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) 
(*) 

228. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

230. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSt'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Çiîtidı&c Idlköğreitiiım, Müdürlüğüne atanan kuşa
nın durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

232. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

233. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin izmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

234. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

235. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

236. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tamtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

237. —i Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

239. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Devlet Su işleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365)' (*) -

240. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay * 
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) •(•) 
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241. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, i 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engelenme-
sane ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi,: (6/374) 
(*) 

242. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

243. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/376) (*) 

244. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütUi pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

245. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

246. — Bol-ı Milletvekili 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 sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

247. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

248. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) I 

249. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ın, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (•) 

250. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'-
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

251. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko- I 

nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

252. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında İlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

253. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

254. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

255. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

256. — 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) (*) 

257. — 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) 

258. — 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) 

259. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine se\;k 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

260. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenâne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

261. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

262. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 
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263. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 

kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

264. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

265. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
min, Eğlkam ensclülerjıne öğrenci alınış şdkîine iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

266. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim .enstitülerine öğrenci almış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

267. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

268. — îstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) 

269. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Milî Eğitim Balkanından sözü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

270. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, îstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alman ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözJıü soru önergesi (6/402) (*) 

271. — îçel 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) (*) 

272. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak Öğrenci sayısı ile öğrenci almış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

273.— 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) (*) 

274. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

275. — 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) (*) 

276. — 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) (*) 

277. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen-. 
îere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner-. 
gesi. (6/373) 

278. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
istatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba-. 
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

279. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, îs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
ne i maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 2. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta* 
rım. Orman ve Köy işleri. Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Say^ı : 381) (Dağıta 
ma tarihi : 29 . 6 , 1976) 

X 3. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 1976) 
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4. -T- Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar- ! 
kadaşmın, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet-
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı : 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

X 5. — 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, Bahkesîr 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, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili İrfan 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 Ökmen ile Şükriye Tok1 

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) 

6. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 
1803 sayılı Kanunun 15 ncd maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adale)' 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

7. —• Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 

X 8. — 18 . 3 .1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 

! Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 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 say ıh 
(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 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi: 5.4.1976) 

X 10. — 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 înebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlik ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlar* raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair ıkanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alırıma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/428) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) 

13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi: 3 . 6 . 1976) 
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14. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 neı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1 /429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

X 15. — İslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili İlhamı Ertem ve 8 arkadaşının. 
İslâmî İlimler Akademileri kanun teivlifleri 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) 

X \6, — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAö - 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, Kütahy.ı 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 204'o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 , 7 . 1975; 
14.6 .1976) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
'bakıcılarına ve kondokitör, harelket memuru, gardof-
ren, maikasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fılkralar eklen-
meisi, haikkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

18. — 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 arkdaşının 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) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğhı 1915 doğumlu Daniş 
Tunagil'in 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 tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 , 1976) 

20. —: Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar CU 
ritMn 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) 

21. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız
ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/669) (Si 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi ; 27 â 12 , 1976) 

22. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi :9.6. 1976) 

23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtü/.İAçün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

X 24. — 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 Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-! 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

25. — 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-s 
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meşine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

26. — 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) 

X 27. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'm, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 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) 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 , 1976) 

X 29. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 , 6 . 1976) 

X 30. — 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) 

31. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S, Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

32. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eMenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Derneıkîer Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

33. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaM 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca 'bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa. Komıisyonu 
rapora. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

34. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo-i 
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

35. — Niğde MAîbtveiklli Mehmet Aîtmsoy ile Si
vas Milletvekili 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 tardM : 19.6.1975) 

X 36. — Ege Ünüversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıfkîarı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. MeelM S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

3 7 . - 3 M'art 1965 terfih ve 551 sayılı Markalan 
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) 

38: — İstanbul MİIlîetvfekıiEfi Engin "Ünisal'm, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

39. — İstanbul Miifeıtvddlli 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) 

4Q. — Edirne Milletvekili İlhamii Ertem, ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun tekiifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 



- S 5 -
X 49. — İstanbul MdletvekiM 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 : 
19 . 4 . 1976) 

X 50. — Başbakanlüfk Atam Enerjisıi Komıisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 4 . 1976) 

41. — Biledik MiilletveMİ 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) 

42. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çiie-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1976) 

43. — Çorum Mi'ltetvek'iiM Yâsiin Haıtiboğlu 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) 

44. —, Adıyaman MiJll'etvökliM 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 işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X '45. — İstanbul Milletvekili Abduiah 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) 

46. — Kır'MareıM Milletvekili- Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

47. — Aydın MilfetveMH Nahif Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve İşçi 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) 

48. — istanbul Milletvekili Mehmıet Emlin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı ; 287) (Da
ğıtma tarihi: 13.4,1976) 

51. — 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 52. — 11 Temimiz 1963 tattı ve 269 sayıîı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 53. — Afyonıkarahisar Mil'lotvekiHi 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 54. — İzmir Milfetvefcii Neccar Türkçün 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) 

55. — 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) 

56. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 
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57. — 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) 

58. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

59. — İsa 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 60. —• 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 İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kural Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/44$) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
1 8 . 5 . 1976) 

61. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tsbiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun tuklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

62. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı ada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihî : 18 5 . 1976) 

63. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

64. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim 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) 

65. — 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 66. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

67. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtıra ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

68. — 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) 

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

72. — Konya Milletvekili Ş ener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme» 
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teki «fi vş 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın* 
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı ; 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 
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73, — Balıkesir Milletvekili Sadulİah Usurfti ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'm, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin oirino 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç 
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
1 1 , 6 . 1976) 

74. — İstanbul Kapalıçârşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato 
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun 
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3.7.1974,11 . 6 . 1976) 

X 75. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, 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 Ahin 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) 

76, — 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) 

77. — Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gürideme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 78. — 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 'ûe Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C, Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 

Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nunv 
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 İ70'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

79. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
seçici maddenin eklenmedi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/5S6) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

80, — 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 81. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları, (2/403) (S. Sayısı r 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

82. — 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) 

83. — 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) 

84. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si-
İâhh 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 hakkında 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) 



85. — Cumhuriyet »Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köfker'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 86. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı 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) 

87. — 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) 

88. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı 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) 

89. — 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) 

9.0. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili tlham'i Ertem'in, 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) 

91. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 

28 -

I alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
Uve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 

11 . 11 . 1976) 
X 92. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 

ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 93. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 

I uyarınca gündeme alınma önergesi (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 94. — 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 İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 95̂ . — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

96. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402), (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1976) 

97. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

98. — 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 99, — 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 . U 5 1976) 
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10Q. — 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) 

101. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullalı 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) 

102. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 1Q3. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1976) 

104. — 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), 

X 105. — 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 106. — 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 İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976) 

X 107. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 . 1976) 

108. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa
yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

109. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakikında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 v 1976) 

110. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirillmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kaibulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976) 

111. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/116, 2/549) (S. 
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

112. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

naw^' iı t 

(Millet Meclisi Birleşim : 27) 





Donem : 4 M t L L E T M E C L İ S l S. Sayısı : 415 
Toplantı : 4 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 Arkadaşının, 1977 Yılı 
Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî İdare Seçimlerinin 
11 Aralık 1977 Tarihinde Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Komisyonları Raporları. (2 /696) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

EJklte gerekçesi i e birikte takdiiım edfen (Haziran, 1977 ayında yapılması gereken mahallî seçimlerin Ara
lık 1977 ayundia yapılmasına daför) kamun leMitflimltKİn kalbulü üçün gereM muamelen/in yapataaisına delallet-
terliınliziırklaeder,sayglarisumanz. • . . , . • . - / .... 

Kocaeli Mülöüveikıi'lli istanbul Milletvekili Konya! MüiefcvtdkliıM 
Şevket Kazan Süleyman Arif Emre Şener Battal 

GENEL GEREKÇE 

Aniaiyasamuzun .11-6/2 ttıdi ımaJdldesıinldıe »yer aton «Malhaii lidaireiartin iseçMerî, kıanunun gösfterldiiğü za
manlarda yapılur hükmüne imıüsteniiden; ;Bdted!iye, îdare-i Utnuırnliye-ıi Vilâyiat ve Köy (kanunlarına 1963 ta
rihli 286, 3Q6 ive 307 siayıih fcaaıuınllaırılıa ek üçüncü mıa!d deler (iflâve edliltaiş, şdfalir ve ikasiafealaırdla tmıalbaHe tmuh-
tair <ve lihjtölyaır heyetfali itesjktifne daık 4541 s a y * Kanıunun 5 nci ımıaldldeısd 1963 torfıMi ve 1287 sayılı Ka
nunla depşiriılimüıştjir. (Bu düzenlemeler sebebliyle malhaiî iseçlMörtiın tar 4 yıidla bir yapjlaicağı prensibi 
vaz letdlimliıştir, -

ıBJilâlham 904, 905 ve 906 s a y * kanunlarla getirilian !hükümfer seçim döneariniin slon itopİanitı y*nım 
30 Mıaait olduğu ve Hazklam (ayı Sîk paaanrida oy kullanılacağı hülkümterii ge(tikdWi^tik', 

Bu duttuıma göne seçtoıterin 4 yasîda bir yapAnıaisı prensıibi ihlâl olunması gjiibi Ibdr durum ontaıya çıkmış
tır. NÜdkıîım son yapılan manai î seçiımlIariJn îtaaiihli 9 AraMc 1973 günüdür* Bu Ibakıımdan mahallî lidlare 
seçümlenjiyle uş 'babında bufanan göre\#lerwı en azından Analık 1977 taröhâne kadar gönev <yiapma&ı yukiarda 
ifıatfıe edilen tainaiprenislübin 'icabıdır. 

Mahallî idame seçimlterfniin Basdiman ayımda yapıtaiialsı hıafcdb seçimlin fbaşjainlgıç itattliMnAn 30 Mairit olması 
T. B. M. M. nlin (o yıla alilt 'bütçe kanununu çıkarıp muitajt Ibültçe ıtaıtii devresünden sonna sıeçüim havasının 
başSaması sebdbliiyilıe, itefcrtair tbpflaınaibtilmesi İ M m a İ ziayaf ıgözukmektekfe. Ayrıca bu. yıl4 neü5 yülük plan 
teritışmlafliaırı da Yüksek Meclislerde büyük Ibdr önemle ele ataması sdbebîyle Meclisleri büyük ölçüde meşgul 
«dbctekür. 3 ncü S y*We planın ftam'aımfeinnîaj&ı gereken y a t a m t o ı bütçe ve pton ItalJbica'fcınm ve sanayi
leşme gayretlenİnin semereli olabilmesi (için Mecisleriın en a î Mr önceki yıl kadaır çalışmasunda 'büyük za
ruret vtatfdıır. 

Netlicelten T. B M, M. ınün Ibüır yaisialmia y*mın çok bütyük IbSr (bölümünde kanun yapıma ve denetleme 
göıiiövierimi life, etmekltien uzak kalması PıaJrlamteınlteir domlokmisli kunalaırına uygun dlüşjmıez.: Öte yandan bir 
yılın İNfisam ayımın liflk gümindıe Eklim ayınım (omtasma Ikaıdar 7 (aya yakın Hk mülddet zarfanlda (birlbiiıM takıp 
eden 2 ıbüıyük iseçimlin <tevüt edeceği geırigSn siyasal ve psikolbjıik vaslatın tüKke (huzuru bakumındıan bülyük 
saJkınltııkra sebep oSacağı düışönJiiürae mİDeifiveİöil seçdimierimün 'heyecan polm^0M azailittıkltian sonra ma
hallî idlare seçimleıtinin yapriması son derece isabetM ıdBacıalkltır/ Ayraca 904, 905. ve. 906 sayılı kıaınunlarda 
ayn ayın bu klüzeniemefalin yapıîarak b®r 4 'yAk bir bu sekide kanunlar çikairaSnîasiMMn̂  önîenmesii gereği
ne de liisaıdeft estmek 'iöteariiz. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1781 sayılı Kanunda belirtilen 9 Aralık 1973 tarihinde yapılacak seçimlerin (Mahallî seçim
lerin her 4 yüda bir yapılacağı prensibi icabı) 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılacağı esası getirilmiş olmak
tadır. 

Madde 2, — Bu maddede Mahallî İdare seçimlerinin başlangıç tarihinin 3 Kasım 1977 olduğu tespit edil
mektedir. 

Maddö 3. — 1781 sayılı Kanımdan aynen alınmıştır. 
Madde 4. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. 
Madde 5. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. 
Madde 6. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. 
Madde 7. — 1781 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 1 nci fıkrası aynen alınmış, 2 nci fıkrada yazılı baş

langıç tarihi 3 Kasım 1977 olarak değiştirilmiştir. 
Madde 8. — Bıi madde ile 298 sayılı Kanunun 533 ve 656 sayılı kânunlarla değiştirilen 78 nci maddesin

de getirilen birleşik oy pusulası kullanılması usulü getirilmektedir. Boylere muhtar seçimleri dışında beledi
ye meclisi üyeleri ve belediye başkanları ile il genel meclisi üyeleri seçimlerinde birleşik oy pusulası kulla
nılacağı tasrih olunmaktadır. Birleşik oy pusulası usulünün genel seçimlerde başarı ile uygulandığı gözönü-
ne alınarak bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 9. — 1781 sayılı Kanun genel planda geçici bir kanun olduğu intibaı vermektedir. Bazı madde
lerinin yürürlükte kaldığı hususundaki tartışmalara saygı duymakla beraber müstakil bir kanunla hukuk kar
maşıklığının önlenmesi bakımından 1781 sayılı Kanunun tamamen yürürlükten kalktığı hükmü getirilmiş ol
maktadır. 

Geçici madde 1. ve Geçici madde 2. ve Geçici madde 3. hakkında izahat: 
Bü fcaJnun tekKfiMiflin 7 nci maddesindU sonra yer alan geçici 1 ve 2 nci maddeler 1781 sayılı Kanun

dan aynen alınmış sadece 1973 yılı 1977 olarak kezalik 9 Aralık 1973 tarihleri de 11 Aralık 1977 olarak, 
ayrıca geçici 3 ncü maddede yazılı 1977 Haziran ayı, 1981 yılı olarak değiştirilmiştir. 

İçişleri Kom&yonu Raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 16 . 11 . 1976 
Esas No. : 2/696 

Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Kocaeli Milletvekili ŞfeVfcet Kazan ve 2 arkadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan Mahallî 
tdâre seçimlerinin 11 Afaîık 1977 tarihinde yapılması hakkıhm fcanun teldifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirâkiyte foM%öh^nüzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan iden müzâkere net&esinde, karilin teklffihm terefcçesihde de etraflıca belirtilmiş 
olduğu üzerö, Mahallî idareler seçimleriyle ilgili olarak mimteİif tarihlerde çılcarilrmş bulunan kanunlarla 
Mahallî İdare seçimlerinin de 4 yılda bir yapılması prensibi kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş prensibin ihlâlini önlemek ye ayrıca, gerek 1977 Malî yılı Bütçe Kanununun ve gerekse 
4 ncü 5 Yıllık Planın Parlamentodaki müzakereleri dolayısıyle Parlamento faaliyetinin devamlılığı sebebiyle 
Mahallî İdare seçimlerinin ertelenmesini temin maksadıyle hazırlanmış bulunan teklif, prensip itibariyle Ko
misyonumuzca da uygun görülerek, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

«Bu yeniden yapılacak olan seçimin tarihi, 60 gün sonraki ilk Pazar günüdür.» hükmünün, maddenin de
vamına ilâvesiyle 6 ncı madde; herhangi bir yanlışlığa mahal bırakmamak için madde başlangıcındaki (Bu 
kanunla) ibaresi çıkarılmak suretiyle 9 ncu madde; (92/1), (93/1) şeklinde düzeltilerek Geçici 1 nci madde, 

Pe^işttkfilerdk, 

M'i'Het Meclisi (S. Sayısı ; 415) 



1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Geçici 2 ve 3 ncü maddelerle, yürürlük ve yürütme maddeleri olan ÎO ve i l ncî mad
deler, teklif metnimde olduğu gibi ayaşn ba;akılmış ve yapılan bu dejjşikjjklerle kabul edilmiştir. 

Konunun önemi gözönüne ahnarak kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
îçel 

Hikmet Bal oğlu 

Adana 
Hasan Cerit 

Ankara 
Muammer Alıcı 

istanbul 
M. Kâzım Özeke 

Kayseri 
Kanunun tümüne muhalifim. 

Hayrettin Nakihoğlu 

Mardin 
Ahmet Türk 

Başkanvekili 
Konya 

Şener Battal 

Adana 
Ahmet Topaloğlu 

(İmzada bulunamadı.) 

Bursa 
Ali Elverdi 

İzmir 
Remzi özen 

(İmzada bulunamadı.) 

Konya 
İsmet Büyükyaylacı 

(İmzada bulunamadı.) 

Kâtip 
Ağrı 

Kerem Şahin 

Ankara 
Hüsameddin Akmumcu 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

(İmzada bulunamadı.) 

Kastamonu 
Hilmi Öztürk 

Manisa 
l^ecmi Özgür 

(İmzada bulunamadı.) 

Nevşehir 
Ragıp Üner 

(İmzada, bulunamadı.) 

Adalet Komisyonu Rapora 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/696 
Karar No. : 28 

8. 12 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 arkadaşımn, 1977 yılı Haziran ayında yapı|§cajc ojan mahallî ida
re seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde yapılması hakkında Kanun teklifi, tetkik ve müzakere edilmj-ştir. 

Komisyonumuz, gerekçesini ve madde metnini uygun mütalâa ederek teklifin tümünü kabul etmiş ve 
maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Geçici 2 ve 3 ncü maddelerle yürürlük ve yürütme maddeleri olan 10 ve 11 nci mad
deler teklif metninde olduğu gfbi aynen kabul edilmiştir, 

Teklifin 6, 9 ve Geçici 1 nci maddelerinde İçişleri Komisyonunca yapılan, değişiklikler, Komisyonumuzca 
da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu raporumuz saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Muhalifim 
Muhalefet şerhim eklidir. 

N. Lâtif İslâm 

Başkanvekili 
İstanbul 

A. Doğan Öztuhç 

:.:M$e$-J4ş#9* 

Kâtip 
Trabzon 

Lûtfi KÖktaş 

(S.;$*yişı ;-415) 

Adana 
Battal Koksal 
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Afyonkarahisar 

A. ihsan Ulubahşi 
(Oylamada bulunamadı) 

Kastamonu 
Hilmi Öztürk 

(Oylamada bulunamadı) 

Ankara 
Muammer Alıcı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Tunceli 
Süleyman Yıldırım 

İstanbul 
Muhalifim 

F. Gülhls Mankut 

Nevşehir 
M. Zeki Tekiner 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Siirt 
Abdülkerim Zilân 

MUHALEFET ŞERHİ 

8.12 . 1976 

Memleketimizde seçimlerin usulü kadar kanunlarla belirlenmiş zamanlarda yapılması da, üzerinde dik
katle durulması gerekli hususlardan olmalıdır. 

Genel seçimlerin hemen hemen büyük çoğunluğu, farklı seçim sistemleriyle yapılagelmiştir. Ancak, bu
na rağmen ifade etme)k gerekirki, milletvekili seçimlerinin 1950'den bu yana bir istisnası ile genellikle ve ti
tizlikle vaktinde yapılmasına dikkat gösterilmiştir. Bu titizliğin Anayasamızda dahi yer aldığı malûmdur. Bu 
ölçü içinde, büyük zorunluluk olmadıkça seçimlerin ertelenmemesi esas ölçü olmalıdır. Bu • zorunluluğun 
ölçüsünü, Anayasa, harp hali olarak tasrih etmiştir. 

Bu kıyasen, genel mahiyet arz eden bir seçimin ertelenmesi ancak harp hali derecesinde önemli sebepler
le yapılmalıdır. Erteleme 'kanunu teklifinde gösterilen gerekçe, 'böyle bir duruma eş tutulabilecek bir mahi
yet arz etmemektedir. Sübjektif bazı kanaatler ve arzular ortaya koymaktadır. 

Belirtilen ve gerektiğinde ayrıca açıklanacak sebeplerle teklife muhalifim. 
Sakarya Milletvekili 
Nadir Lâtif İslâm 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa* Komisyonu 
Esas No. : 2/969 
Karar No. : 11 

10 . 12 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 arkadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan Mahallî 
îdlare sıeçimieriinıiın 11 Aralıflç 1977 tarihinde yapılması hakkında kanun teklifi, tetkik ve müzakere edilmiş
tir. • 

Komisyonumuz, gerekçesini ve madde metnini uygun mütalaa ederek, teklifin tümünü kabul etmiş ve mad
delerin müzakeresine geçmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Geçici 2 ve 3 ncü maddelerle yürürlük ve yürütme maddeleri olan 10 ve 11 nci mad
deler teklif metninde olduğu gibi aynen kabul edilmiştir, 

Teklifin 6, 9 ve Geçici 1 nci maddelerinde İçişleri Komisyonunca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca 
da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

MÜet MedM (S. Sayı&ı : 415) 
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Komisyonumuz, işin önemine binaen bu teklifin Genel Kurul Gündeminde öncelikle görüşülmesini de 
karara bağlamıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu raporumuz saygıyle sunulur. 

Anayasa Komisyonu Sözcü Bu Rapor Sözcüsü 
Başkanvekili Malatya Konya 

Urfa Celâl Ünver Şener Battal 
Abdülkadir Öncel 

Ankara İsparta İstanbul 
Teklifin 1. maddesindeki 2. ve Geçici 2. maddeye H. Basri Akgiray 
tarihe muhalifim. Mahallî muhalifim. 

Seçimler Genel Seçimlerle Muhalefet şerhim eklidir. 
birlikte 11 Ekim 1977'de Mustafa Cesur 

yapılmalıdır. 
Cevat Önder 

Trabzon Uşak Zonguldak 
H. Kadri Eyüboğlu v Muhalifim Kemal Anadol 

Söz hakkım mahfuz 
Orhan Dengiz 

2 nci Maddeye Muhalefet Şerhi 

Mevzuatımızda seçim tarihi ile başlangıç tarihi arasında 60 günlük süre yasalarla ve tatbikatıyle korun
muştur. 

1977 tarihinde yapılacalk genel seçimlerin başlangıç tarihi 3 Ağustos, seçim tarihi 10 Ekim'dir ki, 68 
gündür. 

Belediye Kanununda değişiklik: yapan 307 sayılı Kanun dahi 3 ncü maddesiyle normal hallerde seçimin 
başlangıç tarihini 15 Temimuz ve seçim tarihini de Eylül ayının 3 ncü pazarına rastlayan gün olarak tespit 
etmiştir ki, süre 60 günden fazladır. 

Fevkalâde hal olarak (Belediye Meclisi ve Başkanının müştereken boşalması gibi bir halde dahi) bildirim 
tarihi ile seçim tarihi arasında 60 günlük süre (ilân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pa
zar günü denıme'k suretiyle fazlasıyle) tanınmıştır. 

Her ne ıkadar 9 Aralık 1973 günü yapılan mahallî seçimler için seçim başlangıcı olarak 1781 sayılı Ka
nunda 1 Kasım 1973 günü gösterilmiş ise de bir hata yapıldığı kanaatindeyim. Bu teklif de aynı kanundan 

kopya edilirken süre aynen muhafaza edilmiş ve 38 güne düşürülmüştür. 

Seçimin başlangıç tarihi, önemi olan ve seçim yasaklarına, istifalara temel olunacak: bir vakıadır. Bunun 
temel ilkelere uygun olması, seçimin selâmeti© yapılması için zarurettir. Zira başlangıç tarihi ile şahıslara, par
tilere ve sair seçim görevlilerine bazı halk ve vecibeler doğmaktadır. Bunların kısıtlanması seçim esprisine 
aykırı düştüğünden muhalifim. • 

İsparta Milletvekili 
Mustafa Cesur 

Katıp 
îzmir 

Remzi Özen 

istanbul 
İlhan Özbay 

Mile-t Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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Geçici 2 nci Maddeye Muhalefet Şerhi 

Mahallî Seçimlerle İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri, Mahalle 
Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri, Köy Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri seçimi -yapılmaktadır ki, 7 çeşit 
seçim vardır. Bu seçimleri tanzim eden kanunlar da vardır. 

Seçimle iş başına gelenlerin herhangi bir şekilde işten ayrılmaları ve uzaklaştırılmaları halinde boşluğun 
60 günde doldurulması esası kabul edilmiş ve daha fazla bir zaman için seçilmemiş kimselere imkân tanınma
mıştır. 

Misal olarak 1580 sayılı Belediye Kanununun 307 sayılı Kanunla değişik 90 nci maddesinde belediye mec
lisinde herhangi bir inhilâl husule geldiğinde boşluğun tabiî üyelerle doldurulacağı 90 nCı maddede ise il mer
kezinde yer alan bir belediyenin başkanı yoksa boşluğun, İçişleri Bakanının tayini ile, diğer yerlerin bele
diye başkanının yokluğu halinde boşluğun, valilerin tayini ile doldurulacağı yazılıdır. 

Geçici 2 nci maddede kabul edilen esas şudur : 1977 Haziran ayı başında böyle bir inhilâl husule gelmiş 
ise : 

1. — Bu inhilâl, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti veya köy muh
tarı veya ihtiyar heyeti üyeliğinde olursa, normal prosüdürü içinde seçimleri yapılacak, 

2. — Bu lin'hilâl, belediye meclisi üyelerinde olursa, 11 Aralık 1977 gününe kadar doldurulmayacak, 1977 
Haziran başlangıcından Ekim ayının 11 nci gününe kadar seçimi takarrür etmiş belediye meclisi üyeleri se
çimi, hiçbir şekilde yapılmayacaktır. 103 günlük bir süre için millî iradenin, mahallî idarelerde inikası tecelli 
ettirilmeyecek, Tabiî Üye gibi seçimle hiç bir ilgisi bulunmayan kimselerle mahallî idarelerde yönetime gidile
cektir ki, Anayasaya aykırılık vardır. Bu sebeple muhalifim. 

üsparta Milletvekili 
Mustafa Cesur 

Miîlet Meclisi (S. •Sayısı : 415) 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN 
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî 
İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapıl

ması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1, — 26 . 6 . 1973 tarih ve 1781 sayılı 
Kanunla 1977 Haziran ayında yapılması gereken, 
Belediye Meclis üyeleri belediye başkanları, İl Genel 
Meclis üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri 
ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçim
leri 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılır. 

MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen seçim
lerin başlangıç tarihi 3 Kasım 1977 günüdür. 

MADDE 3. — Siyasî Partiler Belediye Meclis 
üyelikleri, Belediye başkanlıkları ve İl Genel Meclisi 
üyelikleri seçimlerinde gösterecekleri adayları kendi 
tüzük ve yönetmeliklerine göre tespit ederler. 

MADDE 4. —Gerek Siyasî partilerin ve gerekse 
bağımsızların adaylık konusunda yetkili seçim kurul
larına başvurmaları gereken tarih ve bu başvurma
nın ne suretle yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunca ka
rarlaştırılarak, ilân edilir. 

MADDE 5. — Bir kimse, belirli bir tarihte yapı
lan seçimlerden yalnız biri için ve belli bir seçim 
çevresinden adaylığını koyabilir. 

Belirli bir tarihte yapılacak olan seçimlere Siyasî 
parti adayı olarak katılan kimse ancak bir siyasî par
tiden, belirli bir seçim için ve belli bir çevreden aday 
gösterilebilir. 

Bir siyasî partiye adaylık için başvuran kimse bu 
partiden yoklamaya katıldıktan sonra bağımsız aday 
olarak seçimlere giremez. 

MADDE 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen kişi 
tere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya re'sen yet
kili seçim kurullarınca, her ne sebeple olursa olsun 
seçimlerin yahut seçim tutanaklarmın iptaline karar 
verilmesi halinde iptal olunan seçim yenilenir, veya 
bu suretle hâsıl olacak boşalmalar bu yerler için yapı
lacak yeni seçimle doldurulur. 

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulanması sebe
biyle tespit edilen seçim tarihine göre hâsıl olacak 
boşluklar ve bu seçimlere ait istifa, adaylığa baş
vurma, yoklama, adayların geçici ve kesin ilân, iti
raz, karar, propoganda ve seçim yasaklan gibi bilu-

M'ütet Mecfeıi 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Ma
hallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde 

Yapılması Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen 
kişilere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya re'sen 
yetkili seçim kurullarınca, her ne sebeple olursa ol
sun seçimlerin yahut seçim tutanaklarmın iptaline 
karar verilmesi halinde iptal olunan seçim yenilenir 
veya bu suretle hasıl olacak boşalmalar bu yerler 
için yapılacak yeni seçimle doldurulur. Bu yeniden 
yapılacak olan seçimin tarihi, 60 gün sonraki ilk pa-

. zar günüdür. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 415) 
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ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Ma
halli İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Târihinde 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

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

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — içişleri Komisyonunun 6 nci madde
si, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Ma
hallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

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

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — içişleri Komisyonunun 6 nci mad
desi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mîllet Meclisi (S. Sayısı : 415) 



Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve iki 
arkadaşının teklifi 

Otum seçim işleri ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu-' 
nun alacağı ilke kararlan ile düzenlenir. 

Ancak bu konularda tespit edilecek tarihlerin 
başlangıcı 3 Kasım 1977'den önce olmaz. 

MADDE 8. — Bu kanuna göre yapılacak olan 
seçimlerde kullanılacak oy pusulaları hakkında 298 
sayılı Kanunun 533 ve 656 sayılı kanunlarla değiş
tirilen 78 nci maddesi uygulanır. 

MADDE 9. — Bu Kanunla 1781 sayılı Kanun 
hükümleri ve bu kanuna muhalif diğer kanun hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

ĞEÇtCt MADDE 1. — Belediye meclislerinin 
Ekim 1977'de yapmaları gereken toplantıları, bu ka
nuna göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere 
Aralık 1977 ayına ertelenmiştir. Arahk 1977 tarihin
de yapılacak toplantı bu yıla münhasır olmak kay-
dıyle dönem başı toplantısı sayılarak Belediye Ka
nununun 58, 77, 92/1 nci maddelerinde söz konusu 
Meclis başkanvekilleri, seçilmiş encümen üyeleri ve 
belediye başkanvekilleri seçimleri bu toplantıda ya
pılır. 

Bu suretle seçilenlerin görev süreleri Belediye mec
lislerinin normal toplantı dönemi başı olan Haziran 
ayı toplantısına kadar devam eder. 

GEÇlCt MADDE 2. — infisah etmiş olan ve 
seçimi takarrür eden Belediye Meclisi üyeleri seçim
leri de 11 Aralık 1977 günü yapılacak mahallî se
çimlerin tarihine ertelenmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerine 
göre yapılacak seçimlerde seçilmiş olan kimselerin 
görev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esaslar 
uyarınca 1981 yılı Haziran ayında yapılacak mahallî 
seçimlere kadar devam eder. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1781 sayılı Kanun hükümleri ve 
bu kanuna muhalif diğer kanun hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCÎ MADDE 1. — Belediye meclislerinin 
Ekim 1977 de yapmaları gereken toplantılar, bu ka
nuna göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere 
Arahk 1977 ayına ertelenmiştir. Aralık 1977 tarihin
de yapılacak toplantı bu yıla münhasır olmak kay
dıyla dönem başı toplantısı sayılarak Belediye Ka
nununun 58, 77, 93/1 nci maddelerinde söz konusu 
meclis başkanvekilleri, seçilmiş encümen üyeleri ve 
belediye başkanvekilleri seçimleri bu toplantıda ya
pılır. 

Bu suretle seçilenlerin görev süreleri Belediye 
Meclislerinin normal toplantı dönemi başı olan Ha
ziran ayı toplantısına kadar devam eder. 

GEÇÎCİ MADDE 2. — Teklifin Geçici 2 ncf 
maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin Geçici 3 nctt 
maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi, aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet MecM (S, Sayısı : 415) 



Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İçişleri Komisyonunun 9 ncu mad
desi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — tçişleri Komisyonunun 
Geçici 1 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin Geçici 2 nci 
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin Geçici 3 ncü 
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi, Komisyo
numuzca eynan kabul edilmiştir. 

MADDE k>. — İçişleri Komisyonunun 9 ncu 
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişleri Komisyonunun 
Geçici 1 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin Geçici 2 nci 
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin Geçici 3 ncü 
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MMet Meclîsıi (S, Sapsı : 415) 




