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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin, tütün üretici
lerinin kredilerini alamamaları sebebiyle karaborsacı
ların eline düştükleri, 

Ankara Milletvekili Muammer Alıcı, İlse düze
yindeki okullara Mîllî Eğitim Bakanlığınca gönderi
lerek okutulan «Psikolojik Savunma» adlı belge ve, 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil, Ül
kü Ocaklanna bağlı kişilerin Kayseri'de çıkardıkları 
olaylar konularında gündem dışı birer konuşma yap
tılar. 

Malatya Milletvekili Celâl Ünvcr ve 10 arkada
şının, Sümcrbank Tekstil Fabrikalarmdaki keyfî ve 
partizanca yönetimin sorumlularım (10/149), 

İçcî Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 arkada
şının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularım (10/150) ve, 

Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 9 ar-
kadaşmm, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorunları
nı (10/151) saptamak amacıyle birer Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergeleri okundu; gün
demdeki yerlerini alacakları ve sıralan geldiğinde 
görüşülecekleri bildirildi. 

342 — 
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Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkere
sinde gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ka
bul edildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere, gösteri
len adaylar seçildiler. 

Açık oya sunulan : 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara

sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşma
sının onaylaıınıasınm uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısında (1/270) (S. Sayısı : 325), Birleşimin 
sonunda açıklanan oylama sonucuna göre, çoğunlu
ğun bulunmadığı ve oylamanın tekrarlanacağı bil
dirildi. 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 
3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu-

Teklifler 
1. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve 

29 arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel 
Kanunu teklifi. (2/773),(Saâîık ve Sosyal işler; Ta
rım, Orman ve Köy İşleri; Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
1. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Üyesi 

Sadi Irmak'ın, 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı mad
delerin eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/774) 
(Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Kütahya Üyesi Osman Albay-
rak ile Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 
925 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na ek geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/775) (Millî Savunma ve Plan komisyonlarına) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğ-
lu'nun, 1897 sayıh Kanunun 36 ncı maddesinin (A) 
bendine bağlı 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi. (2/776) (Plan Komisyonuna) 
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nunuh bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanu
na bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin (2/424) (S. Sayısı : 283) 1 nci maddesinin açık 
oylaması sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun kal
madığı anlaşıldığından : 

1 Şubat 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 

üzere Birleşime saat 16.50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas 

Memduh Ekşi Enver Akova 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Özmen 

Z. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 13 arkadaşımn, asker ailelerinden muhtaç olan
lara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (2/647) (S. Sayısı : 442) (Dağıtma 
tarihi i 27 . 1 . 1977) (GÜNDEME) 

Tezkereler 

4. — Türkiye - Irak Petrol Boru Hattının açılış 
törenine Hükümeti tcmsilcn katılan milletvekilleri 
hakkında Anayasanın 78 ve 80 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 113 ncü maddelerinin uygulanmasına 
dair Ankara Milletvekili Cevat önder'in ve Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal üe İstanbul Milletvekili 
A. Nejat Ölçen'in, yazılı istemleri üzerine alınan 
Başkanlık Divanı karanna ilişkin Millet Meclisi 

"Başkanlığı tezkeresi. (3/784) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

5, — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un, yasa
ma dokunulmazlığının kaidınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/785) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

II. — GELEN KAĞITLAR 

28 . 1 . 1977 Cuma 

31 . 1 . 1977 Pazartesi 

• » • - ^ « » » < » ••«••• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekfli Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERÎ : Halil Karaatk (Bursa), İlhamı Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 39 ncu Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin bulunduklarını işaret et
melerini rica ederim. 

1. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, son za
manlarda Parlamento saygınlığına gölge düşürücü 
davranışlar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç arkadaşıma söz ve
receğim. 

Sinop Milletvekili saym Yalçın Oğuz, son zaman
larda parlamentonun saygınlığına gölge düşürücü dav
ranışlarla ilgili olarak gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurunuz sayın Yalçın Oğuz. 
YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 
Bugün gerçekten çok önemli bir konuya değine

rek, tüm parlamenterlerin yapması gereken bir gö
revi yapmak için söz almış bulunuyorum. 

Türk Parlamentosu, tarihinin hiç bir döneminde,' 
bugünkü kadar eleştiriyle ilgisi olmayan, hakaret de
recesine varan dışarıdan hücumlara maruz kalmadığı' 
gibi, kendi içinde de bu kadar yıpratılmamıştır. 

Son 20 gün içinde Türk basınının bir kısmıyla tüm 
siyasî partiler, sanki birlik etmişçesine, Parlamento
yu ve parlamenterliği kamuoyunda küçük düşürücü 
söz ve davranış içine girmişlerdir. 

Türkiye'nin tek meselesi, parlamenterlerin yasal 
hakkı olan bir durumdan ibaret zannedilerek, bu me
sele nedeniyle Parlamento yıpratılmış ve tamiri güç 
yaralar aldırılmıştır. Bir yanda, çok kıymet verdiğimiz 
ve demokrasilerde vazgeçilmez kuruluşların başında 
gelen basının bir kısmı Yüce Parlamentoya hakaret
ler yağdırmaktadır. 6 ocaktan bu yana, bu basında 
yazılanların eleştiri ile hiç bir ilgisi yoktur, tamamen 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardu-, görüşmelere 

başlıyoruz. 

hakaret dolu yazılardır. Bu yazılanların hepsini, Mec
lis kürsüsüne yakıştıramadığım için, buradan tekrar
lamıyorum. Size yalnız bir gazetede «Günün Manisi» 
diye yayınlanan bir şiir okumakla yetineceğim. Bakı
nız «Günün Manisi» nde ne diyor : 

«Kime sordumsa seni, doğru cevap vermediler, 
Kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyyus dediler. 
Künyeni a-mak için partiye eltim telefon, 
Bizdeki kayda. göre, şimdi o mebus dediler.» 
En hafifini bu şiirde yazılanların teşkil ettiği bu 

beyanların eleştiriyle ne ilgisi vardır? Demokrasiler
de herkes ve her kurum eleştirilebilir. Ancak, hiç 
kimsenin, hiç kimseye ve kuruma hakaret etme, onu 
küçük düşürme özgürlüğü yoktur. 

Kıymetli basın mensupları insafla bu yazdıkları
nı bir kere daha okurlarsa, bu yazılanların basın öz
gürlüğü ile, eleştiriyle ilgisi olmadığını ve bu yazılan
ların Basın Ahlâk Yasasına da sığmadığını kendileri 
de kabul edeceklerdir. 

Kıymetli basının, bu hakaretlerle, kamuoyunda 
Parlamentoyu ve parlamenterleri yıpratmak maksa
dıyla hareket edebileceklerini de zannetmiyorum. 
Çünkü, Parlamentonun yıpranmasından, parlamenter 
rejimin yok olmasından bizim kadar, Türk halkı ka
der ve belki de daha fazla kıymetli basının zarar gö
receğini ve bugüne kadar parlamenter rejimin askıya 
alınmasında en fazla kendilerinin zarar gördüğünü 
düşünebileceklerini zannediyorum. 

Öte yandan, Parlamentonun saygınlığına gölge dü
şürücü davranışlara, Parlamento çatısı altında ve hele 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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bu saygınlığı en fazla koruması gereken makamda 
bulunan kişilerin sebebiyet vermeleri gerçekten üzü
cüdür. 

Demokrasi hayatımızda Anayasa ve yasaları çiğ
neyen hükümetler gelmiştir. Bugünkü hükümelin de 
yargı organları kararlarını uygulamamak suretiyle, 
Anayasayı ihlâl ettiğini iddia ediyoruz ve bu iddia
mızda devam edeceğiz. Ancak, demokratik hayatımız
da bir Mecîis Başkanının, bir Senato Başkanının, 
«Birtakım kişiler ve partiler böyle istediler» diyerek, 
«Bir Meclis kararını ve yasayı uygulamam» dediğini 
ilk defa görüyoruz. Hem de «Görevim bu kararları 
uygu!amakhr» diye bir kaç defa açıklama yaptıktan 
sonra ve kendisini de inkâr ederek bunu yapabiliyor. 

Burada bir hususu belirtmek isterim. Bu sözlerim
den, lîîâ da b;j yasal hakkımızın gereği birikmiş para
ları almak istediğim için bu konuya dokunduğum an
lamı çıkartmasın. Ben meselenin yasal yanı ve pren
sibi üzerinde duruyorum. Hiç bir makamın kendisini 
Meclislerin üzerinde görmek hakkmjı kendinde bula
mayacağını ve bulmaması gerektiğini savunuyorum. 
(«Bravo» sesleri) 

Bir Meclis Başkanı, yürürlükte bulunan bir yasayı 
ve hatta bu konuda alınmış bir Meclis kararını, «Ba
zıları böyle istiyor» diyerek, «Tatbik etmiyorum» 
diyemez. Hiç kimsenin de böyle bir istekte bu'un-
ıraıya yasal hakkı yoktur. Bu belki de aşiret idarelerin
de mümkündür; ama Türkiye Anayasa ve yasalarla 
idare edilen demokratik bir devlet olmak iddiasında
dır. Böyle bir idarede ise yasalar uygulanır. 

Bütün bunlarda biraz da kusuru parlamenterler ola
rak kendimizde aramak mecburiyetindeyiz. Parlamen
tonun ve parlamenterliğin saygınlığını en fazla bizler 
korumak mecburiyetindeyiz. Hiç bir parti farkı gö
zetmeden bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum; 
Parlamentonun saygınlığını korumak için gerçek par
lamenter gibi hareket edelim. 

Bugün, sokakların savaş alanına döndüğünü, üni
versite ve diğer okulların eğitim müessesesi olmaktan 
çıktığını, Türkiye'nin bir iç savaş durumuna geldiğini, 
yalnız Makine Kimya Endüstrisinde 3,5 milyar, kö
mür ithalâtında 9 miyar Türk Mrası yo'suz'uk yapıl
dığım, Lockheed gibi yolsuzlukların unutturulmaya 
başlandığını, vergi iadesi sahte ihracat dosyalarının 
kapatılmak istendiğini bilerek, bunlar için hep birlik
te, partilerimizi ve şahıslarımızı düşünerek değil, tüm 
mem'ekeii, Türk halkını ve Türk Devletini düşünerek 
hareket edelim. Bunu başarabildiğimiz takdirde, hiç 
kimse, yr*saî hakkımızdan dolayı bize hakaret etme 

cesaretini bulamayacaktır. Hiç kimse, kendisini Par
lamentonun üzerinde göremeyecektir, «Ben bu Parla
mentodan çıkan yasaları tatbik etmem, Parlamento 
kararlarını tanımam» demek cesaretini kendinde bu
lamayacaktır. Aksi halde, bütün bugüne kadar yapı
lanlar, daha da haysiyet kırıcı olarak yapılmaya de
vam edecektir. 

Bizler, basınımızın ve bazı büyüklerimizin istek
lerini değil, doğru bildiğimiz düşüncelerimizi söyledi
ğimiz için, Parlamentoyu ve parlamenterliği küçük 
düşürücü davranışlara göz yummadığımız için, belki 
yeniden Parlamentoya gelemeyeceğiz. Böyle bir du
rumda, ea;le bir vatandaş olarak kalmanın, daha da 
şerefli bir yol olduğunu düşüneceğiniz inancındayım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışîar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 

2. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, patates 
üreticilerinin sorunları konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Patates üreticilerinin sorunlarıyle 
ilgili olarak, Bolu Milletvekili sayın Abdi Özkök; bu
yurun efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Konuşmamın konusu, seçim bölgem Bo-
lu'da genellikle patates tarımı yaparak geçimini sağlayan 
çiftçilerin elinde kalarak, çürümeye yüz tutan binler
ce ton patates ve üreticinin acıklı durumudur. Aslın
da, konu sadece Bolu'nun değil, Nevşehir, Sakarya, 
Kayseri gibi patates tarımı yapan bölgelerle, ' tüm 
TÜ5*kiyc'nIn önernüi konusudur. 

Sayın arkadaşlarım, patates, memleketimizde tarla 
yamru bitkilerinin içinde pancardan sonra en çok 
ekilen, hatta pancarla hemen hemen aynı alanı kap
layan, birim alandan en çok veîim sağlanan, en önem
li tarım iLünlerindedir. Bunun içindir ki, Tarım 
Bakanlığınca üretiminin artırılmasına yıllardır çaba 
harcanmış, Almanya ve Hollanda'dan tohumluk ge
tirilerek, köylü de teşvik edilip ekim ve üretimi art
tırılmıştır. Bugün Türkiye'de 1 850 000 dönüm arazi
ye ekilmekte ve buradan 2,5 milyon tonun üstünde 
paîaies alınmaktadır. Özellikle geçen yıl patatesin 
iyi fiyatla satılması ve kısmen de bazı ülkelere ihraç 
edilmesi sonucu, ekim daha da artmış, Bolu'nun pek 
çak köylerinde çiftçi, esasen ormanlık olması nedeniy
le az olan bütün arazisini patates ekimine hasret
miştir. 

Ayrıca, küçük çiftçilerden bazıları bununla da ye
tinmemiş, öküzünü elden çıkarıp, borçlanarak traktör 
ve ekipmanlarını satın almıştır. Tonlarca sunî gübre 
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ve hastalık ilâcı kullanmıştır, su motorları almıştır. 
Güvenini, bunlarla tüm arazisinde yetiştirdiği pata
tesin satışından elde edeceği gelire bağlamıştır. 

Bu yıl, ürünün satış döneminde Devletçe ihracatı 
durdurulmuş ve sadece Boiu'da küçük çiftçilerin 
elinde 75 bin ton patates satıiamadan kalmıştır. Şim
di, bu ürün maliyet fiyatına bile satılamamakta, ge
nellikle ilkel şekside depolandığından, ihraç niteliğini 
kaybetmek şöyle dursun, filizlenmekte ya da çürüme
ye yüz tutmaktadır. Hem insanlar ve hem de hayvan
lar için birçok uluslarda beîîibaşlı iyi bir besin mad
desi, nişasta, dekstrin ve ispirto çıkarılmasında sanayi 
hammaddesi olan patatesin üreticisi köylü, Boiu'da 
ve Nevşehir'de inim inim inlemektedir. Buna güvene
rek yaptığı borçlan ödeyememektedir, iflâs bayrağını 
açmıştır. 

Başbakanlığa, Ticaret Bakanlığına, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığına çoktan baş vurulmuştur, 
hâlâ bir sonuç alınamamıştır. 

Çiftçilerin yasal bir kuruluşu olan ziraat oda
ları da Hükümet nezdinde girişimlerde bulunmuştur. 
Bunun üzerine, Hükümetin, patates--alımı için 100 
milyon liralık br ödenek ayırdığı söylentileri bugün-, 
lerde Boiu'da yayılmıştır. Taban fiyatın 290 kuruş 
olacağı da söylendiğine göre, bununla ancak 30*35 
bin ton patates alınabilir. 

Üretici bunu duyunca daha aşağısına satmama ve 
Hükümet alımını bekleme durumuna girmiştir. Eğer 
ahnamayacaksa, ki bu parayla alınamaz,. köylü al
danma durumuna sokulmamalıdır. Ne yapılacaksa 
hemen yapılmalı, ilân edilmelidir. 

Asılında, sadece Bolu ve Nevşehir'de 175 bin ton 
patates, satılmak üzere üreticinin elinde beklemek
tedir. 

Sayın arkadaşlarım, bütün bunlar, Devletin sağ
lam bir tarım politikasına sahip olmamasından; bo
zuk düzenden; tarım, üretim, pazarlama, tüketim yön
lerinden başıboş bırakmasından; uydurma, gelip ge
çici avutucu, aldatıcı ve bir esasa dayanmayan plan
lamalarından ileri gelmektedir. 

Durum bu yıl buğdayda da böyle olmuştur. Yıl 
havalarının iyi, gitmesiyle artan buğday ürünü, ih
raçta başarılı olamadığımızdan, elimizde kaldı. Şim
di Ticaret Bakanlığı bunu un haline getirerek sat
mayı düşünüyor, inşallah başarılı olur. Ama, patates
te durum ne olacak? 

Aslında ve görünüşle Hükümet her şeyin içindedir. 
Fiyatı O saptar, yerine göre alıcıdır, stokçudur, saü-
cıdır; ama buna rağmen sonsuz bir anarşi tarım ürün

leri piyasalarımla egemenliğimi sürdürmektedir. Evet, 
Devlet işin içindedir ve fakat bilinçsiz ya da bile bile 
vurdumduymazcasıua, fakir üreticinin iflâsı pahasına 
sömürücülerden yana girmektedir. Düzenli bir plan
lama içmâe üreticiyle, ülkenin çıkarlarını gözetmekte 

, başarısız kalmakladır. 

Nitekim, patateste de Devlet olarak teşvikle üre
timin artırılması yolunu tutacaksınız, başlangıçta, bel
ki Avrupa'nın kuraklıktan artan patates ihtiyacını da 
göze alarak ihracatta vergi iadesine dahil edeceksi
niz, böylece bazı aracı ve tefecilerin milyonlarına mil
yonlar katacaksınız, sonra anlaşılması zor olan neden
lerle patates ihracından vergi iadesini kaldırıp, üretici
yi ürettiği patatesle başbaşa koyup, onu batıracaksınız. 
Olmaz böyle politika. Buna ne planlama, ne pazar
lama ve ne de tarımsal politika denir. Bu düpedüz al
datmadır. Ekonomik savurganlıktır. Bundan sadece 
üreticinin geçimi sarsılmamakta, aynı zamanda yurt 
ekonomisi de sarsılmaktadır. Bu köylünün alın terini, 
emeğini, bütün yıl çoluğu çocuğu ile boşa harcatma, 
toprağın verimini boşa gidermedir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın özkök. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Tamamlıyorum Sa
yın Başkan. 

Sayın arkadaşlarım, üreticiyi, göz göre göre kendi 
vurdumduymazları, plansızlığı, programsızhğı yüzün
den batıran bir hükümete hükümet denemez. Çürü
meye yüz tutan, millî geliri sarsan 10 binlerce ton pa
tates ve iflâsla karşı karşıya olan üretici karşısında Ti
caret Bakanlığı nerede; nerede Tarım Bakanlığı ve 
nerede Hükümet? Mîllet kürsüsünden kendilerine ses
leniyorum; oraya buraya, her gördüğünüz yere, boş 
yerlere hayalî temeller atarken, o temelleri yükselte
cek anageîirin tarımsal ürünlerden gelip birikmesi 
gerektiğini görünüz, patatesin ve onu üreten köylünün 
açıklı durumunu görünüz ve hemen çare arayınız. 
Şimdiden de ilerisini düşününüz. Patatese de ta
ban fiyat veriniz. Alım merkezleri, depolar kuru
nuz. Sanayi ile, nişasta, dekstrin ve ispirto çıkarılması
nı sağlayınız. 

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

3. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, 
Türkiye'de enerji sorunu ve Bingöl'ün durumu ile Öz
lüce barajı konusunda gündem dışı konuşması, 

BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Ce
lâlettin Ezmen, Türkiye'de enerji sorunu, Bingöl'deki 
durum ve Özlüce Barajı hakkında, buyurun efendim. 
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HASAN CELÂLETTlN EZMAN (Bingöl) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye'miz birçok konularda büyük çelişkiler için
de bocalayıp gitmektedir. Bu çelişkilerden en drama
tik bir tanesini de enerji konusunda görmekleyiz. 
Türkiye'mizde 7ö milyar kilovat - saat hidıo elektrik 
enerji imkânı varken ve bugünkü ihtiyacnnsz da sa
dece 29 milyar kilovat - saaî enerji seviyesinde iken 
biz, Bulgaristan'dan enerji ithal etmek mccburlyctin-
de kalıyoruz. Yalnız Fırat havzası 2ft milyar kilovat -
sazrt enerji verebilecek güçtedir; fakat maalesef bütün 
FıraJ havzası ve Anadolamuzun diğer kırsal bölge
leri hep beraber karanlıklar içindedir. Benim ilim 
olan Bingöl'de, Marat ve Murat'ın kolu olan Perl çayı 
üzerinde, ilk basit tespitlere göre, 2,5 - 3 milyar kilo
vat - saat enerji imkânı varken, Bingöl'ün bir tek kö
yünde elektrik enerjisi, elektrik ışığı mevcut değildir. 
Türkiye'nin büyük çelişkilerinden bir tanesi buradadır. 
Elektrikten enerji istihsali ortaya çıkalı belki 50 sene, 
belki 100 sene oldu; ama bu 50 senede, 100 senede biz, 
hidrolik enerji kaynaklarımızı değerlendirme imkânını 
görmedik, durumunu göze almadık, gerekli etütleri 
yapmadık, gerekli planları tespit edemedik ve bugün 
bu naçârhk içindeyiz. Bunlardan bir tanesi üzerinde, 
Bingöl'deki Özlüce barajı üzerinde iki dakika durmak 
istiyorum, zaman kısa. 

Burada yapılan tespitlere göre, yalnız Peri çayı 
üzerindeki Özlüce barajı 1,5 milyar kilovat - saat ener
ji verebilecek güçtedir. Bu, derin bir vadide, sağlam 
kenarları ve önde sağlam set teşkil etmiş vaziyettedir, 
tabiî bir vaziyette; fakat maalesef üzerine eğilen yok. 

Geçen sene Sayın Bakan ve Genel Müdüre uğra
dım ve dikkatlerini çekmek istedim; fakat teessüfle 
kaydedeyim ki, Sayın Devlet Su İşleri Genel Mü
dürünün bu büyük kaynaktan, 1,5 milyar kilovat - snaı 
enerji verecek bu büyük kaynaktan ve böyle bir im
kândan habersiz olduğunu esefle gördüm ve ondan 
sonra dikkatlerini çektim. Fakat o günden bugüne 
gene esaslı, yapıcı ve ciddî bir etüt mevcut değildir. O 
zamandan beri bu mevzuda herhangi bir hamle yapıl
mış değildir. 

Bingöl ve Doğu - Batı bütün Anadolu, kırsal böl
geleri ile karanlıklar içindedir; fakat ayağımızın al
tındaki, elimizin altındaki bu büyük enerji kaynağı 
değerlendirilmemektedir. Biz en ucuz e!ektrik enerjisi 
imkânını bırakmışız, terme elektrik santrallar üzeri
ne gidiyoruz, linyit kömürleri ile işletilecek santral
lar üzerinde duruyoruz veya fuel - oil ile çalışan santral
lar üzerinde duruyoruz, Bulgaristan'dan enerji ithaline 
kalkıyoruz. 
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J 20 nci yüzyılda, bizim dışımızda bîr ülke, sanmı
yorum ki, kendi öz kaynaklarına karşı, bu kadar de
ğerli kaynaklarına karşı bu derece ilgisiz olsun. 

Bingöl'e 2,5 milyonluk, 3 milyonluk, 5 milyonluk 
bir tahsisat ayırmak için buram buram terliyoruz. 
Bakan'ar bu parayı ayırırken güçlük çekiyorlar; ama 
1,5 milyar kilovat - saat enerji sanayide 5 - 1 0 mil
yar Türk Lirası demektir, devlet bütçesine bir o ka
dar gelir demektir ve bunun maliyeti de, ^ sordum bi
lenlerden - aşağı - yakarı 2 - 2,5 milyar liradır. Bu 
kadar büyük bir imkâna el atmıyoruz ve yatıp yatıp 
gidiyoruz, komşularımızdan enerji dilenmeye gidiyo
ruz, enerji ithaline gidiyoruz. 

Memleketimizde bu kadar yüksek enerji imkânı 
vnrken, en ucuz enerji imkânı varken, hepiniz benden 
iyi bilirsiniz ki, hidroelektrik enerjide, akarsu bir 
yerden girer, bîr yerden çıkar, bir şelâle yapar, hiç 
bir eksikliğe uğramadan geçer, yoluna devam eder. 
Yalnız içindeki enerjiyi orada bırakır. 

Bundan daha ucuz, bundan daha ekonomik enerji 
imkânı yoktur. Başka milletler ayda enerji imkânı 
arıyorlar, ay toprağında. Başka mîlletler deniz altın
da arıyorlar. Bizler, hemen, burnumuzun dibinde, he
men ayağımızın altındaki büyük, bu derece büyük kay
naklarımızı, maalesef, hâlâ yirminci yüzyılın ikinci 
yarısında, hâlâ görmemezlikten geliyoruz ve oradaki 
İnsanlarımızı yokluğa, işsizliğe, sefalete ve karanlığa 
mahkûm kalma halinde, ızrarında bırakıyoruz. Bu bir 
gerçektir ve Türkiye'nin büyük çelişkilerinden biridir. 

Biz büyük memurlarla uğraşıyoruz, birbirimizle 
uğraşıyoruz. Don Kişot'un değirmenlere saldır
dığı gibi, birtakım hayalî şeylerle hepimiz, so
rumlularımız, Hükümet mensupları, ekonomist
lerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz birtakım v ha
yalî şeylerle uğraşa dururken, kendi ayağımı
zın altındaki imkânlarımızı görmüyoruz; Don Ki
şot'un kendi köyündeki, kendi kasabasındaki imkânı 
görmediği gibi. 

Maalesef biz böyle bir davranış içindeyiz, mem
leketimizin insanlarına karşı, enerji kaynaklarımıza 
karşı, bunu hatırlatmak istiyoruz. Yirminci yüzyıl
da biz bunu hâlâ görmemezlikten geliyoruz, hep yanlış 
yüıümekte devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Ezman. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, gene.bunun bir misalini, hemen, 
bir dakika içinde arz edeyim: 
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Bîngöl'ün Kiğı kazasında, Kanunî Sultan Süleyman 
zamanında, maden ocakları çalıştırılmış. Burada çıkan 
madenden, Erzurum'da top güllesi dökülmüştür. Ama 
bugün, /«Şu Ocaktan ne çıkarıyorlardı, 300: - 500 sene 
insanlar? Niçin, bu ocağı açtılar?» diye gidip, arayıp, 

B) TEZKERELER 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'ç Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/786) * 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, oku-

tuyonmı : 
24 Ocak 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 

2. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, Millî 
Eğitim Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/288) 

BAŞKAN — Bir adet Komisyondan istifa tezkeresi 
vardır, okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Üyesi bulunduğum Millî Eğitim Komisyonu üye
liğinden istifa ediyorum. Gereğini saygıyle arz ederim. 

Siirt 
Abdülkerim Zilan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Endonezya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi 
Başkanının daveti üzerine, C. Senatosu ve Millet Mec~ 
lisi üyelerinden oluşacak bir T. B. M. M. Parlamento 
Heyetinin Endonezya'yı ziyaretine dair Başkanlık tez
keresi. (3/787) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkereleri vardır, ayrı ay
rı Okutup oylarınıza sunacağım : 
Sayı : 534 1 . 2 . 1977 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 

Divanları 26 . 1 . 1977 tarihinde müştereken toplan
mış ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisine men
sup üyelerden oluşacak bir Türkiye Büyük Millet 

soran, tetkik eden kimseyi görmüyoruz. Bunu hatırlat
mak isterim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞK^lN — Teşekkür ederim Sayın E/man. 

VE ÖNERGELER 

Meclisi Parlamento Heyetinin, Millet Meclisi Başkan-
vekilîerİHckn birinin riyasetinde Endonezya'yı ziyaret 
etmesi hususunda Endonezya Cumhuriyeti Temsilci
ler Meclisi Başkam Dr. Idhanı Halit tarafından-yapı
lan resmî davet konusunu görüşerek, bahis konusu 
ziyaretin, genel seçimler erken bir tarihe alınmadığı 
takdirde, 1977 Mayıs ayı ortalarında yapılmasının 
uygun olacağını mütalaa etmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayılı 
Yasa ile değişik 5 nci maddesi ve bu yasanın uygu
lanması ile ilgili Yönetmeliğin 11 nci maddesi hüküm
leri uyarınca, Yüce Meclisin tasvibine sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini Yüce Heyetin 
onayına sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kalbul edilmiştir. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bir Tür
kiye - Belçika Parlamentolararası Dostluk Grupunun 
kurulmasına ve Türkiye - Belçika Dostluk Grupu Mü
teşebbis Heyeti listesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/788) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Genel Kurula , 

Belçika Parlamentosunda kurulmuş bulunan Bel
çika - Türkiye'Parlamentolararası Dostluk Grupu-
na paralel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
de bir Türkiye - Belçika Parlamentolararası Dostluk 
Grupıın'jıı kurulması yolunda Dışişleri Bakanlığının 
teîkinleri üzerine, ilişik listede isimleri yazılı sayın 
milletvekillerinden oluşan müteşebbis heyetin isimleri, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Di
vanlarının 26 . 1 . 1977 tarihli Müşterek Toplantısında 
görüşülerek : 

Tüskâye - Belçika Parlamentolararası Dostluk Gru
punun mütekabiliyet esasları çerçevesinde kurulması 
uygun mütalaa edilmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerin Dü
zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sa
yılı Yasa ile değiştirilen 3 ve 4 ncü maddeleri ile 
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bu kanunun uygulanması ile iîgİJi Yönetmeliğin 4 ncü 
maddesi hükmü uyarınca, Yüce Meclisin tasviplerine 
sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Türkiye - Belçika Dostluk Grupu Müteşebbis He
yeti Listesi. 

Sayın Rıza Çerce! - Afyonkarahisar Milletvekili, 
Sayın Prof. Orhan Oğuz - Eskişehir Milletvekili, 
Sayın Mustafa Parlar - İstanbul Milletvekili, 
Sayın Turgut Yücel - Gümüşhane Milletvekili, 
Sayın Necmi Özgür - Manisa Milletvekili, 
Sayın Orhan Dengiz - Uşak Milletvekili, 
Sayın Kemalettin Gökakm - Konya Milletvekili, 
Sayın Ragıp Üner - Nevşehir Milletvekili, 
Sayın Sebati Ataban - Zonguldak Milletvckih, 
Sayın Süleyman Tuncel - Manisa Milletvekilli. 
BAŞKAN — Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 

Kabul edenîer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Bu ne biçim iş... Böyle 
şey olmaz Sayın Başkan. Sadece bir siyasî partinin 
mensuplarından kurulur mu? (C. H. P. sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim?.. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Parlamentonun bir 

kanadından var, diğer kanatlardan yok. Bir partiden 
var, diğer partilerden kimse yok. Böyle şey olmaz Sa
yın Başkan. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, ben tezkereyi onayınıza 
sundum, kabul edildi. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler, «Böyle şey olmaz» sesleri) 

İçtüzüğe uygun olarak itiraz ederseniz, yenilerim 
oylamayı. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İçtüzüğe uygun bir itirazınız geçmediğine göre, 
onaylanmıştır efendim. 

Efendim, şimdiye kadar yapılmış olan usul bu. 
E'r müteşebbis heyet; daha sonra kongrelerini yapa
caklar. Müdafaası da bana düşmez. Benim yaptığım 
iş, İçtüzüğe uygun bir iştir. 

C) DANİŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan, 
18.3. 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 
değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve tekliflerinin 
gündemdeki diğer işlerden önce görüşülmesine dair 
Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi vardır, 
okutup daha sonra onayınıza sunacağım. 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
No : 82 

Danışma Kurulunun 1 . 2 . 1977 salı günü yaptığı 
toplantıda; bugünkü gündemimizin 4 ncü sırasında 
yer alan 367 S. Sayıh 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sa
yılı Köy Kanununun değiştirilmesine dair Kanun ta
sarı ve tekliflerinin, gündemdeki diğer işlerden önce 
görüşülmesinin ve bu görüşmelerin bitimine kadar, 
görüşmelerine başlanmış bulunan gündemin 5 nci 
sırasındaki Belediye Gelirleri Kanununu değiştiren 283 
S. Sayılı Kanun teklifinin görüşülmesinin de ertelen
mesinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun gö
rülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 
Anayasa açısından görüşülmekte olan yasa 

sonuçlanmak üzere mutabıkım. 
Ali Nejat Ölçen 

. A. P. Grupu M. S. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 
Oğuz Aygün Süleyman Arif Emre 

D. P. Grupu Görevlisi 
Vedat Önsal 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Danışma Ku
rulu önerisi hakkında söz isliyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Ölçen. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; 

Muhtarlarla ilgili yasa teklifinin öncelikle görü
şülmesinden yana olduğumuzu Yüce Heyetinize arz 
etmekle sözlerime başlamak isterim. 

Aslında Danışma Kurulunun bundan önceki top
lantısında muhtarlara maaş bağlanmasıylc ilgili ya
sanın, Meclis gündeminin 3 ncü sırasında yer alma
sını yazılı olarak Meclis Başkanlığına arz etmiiş^k; 
fakat bu husustaki görüşümüz, iktidarı oluşturan par
tiler tarafından Danışma Kurulunda itibar görmediği 
için muhtarlara maaş bağlanmasıyle ilgili yasa, ne 
yazık ki gündemin 6 ncı sırasında yer almıştır. 

Muhtarların maddî ve manevî bakımdan ne kadar 
güçlükler içerisinde bulunduğunu gören Cumhuriyet 
HaJk Paris'i, Grupuyla ve büîüa üyeleriyle 1969 yı
lımda bir yasa teklifini Yüce Meclise sunarak çözüm
lemenin gerekli olduğunu ileri riirmüş bulunuyordu. 
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Ancak, o dönemde iktidar partisinin sayın üyelerinin 
çoğunluğunu oluşturduğu Bütçe Plan Karma Komis
yonunda yıllarca bekledikten, sonra bu yasa kartuk 
olmuş ve 1974 yıîmda tekrar tazelenerek gündemde 
yerini almıştı. 

Yasanın şimdi Damşma Kurulu kararıyla tekrar 
siyasî platformda Öncelik kazanmasının içtenlikle ka
bili telif olduğunu iddia edemeyiz. Muhtarlara me
saj vermek üzere, onların oylarının avcılığım yapmak 
üzere bu konu tekrar siyasî platforma getirilmiş ve 
Belediye Gelirleri Yasasının ortasına girmesi önerisi 
sunulmuştur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak, yasadan ve özellikle Anayasadan yana bir parti 
olduğumuz için öncelikle görüşülmekte olan Belediye 
Yasasının sonuçlanmasını, en kısa zamanda sonuçlan
masını ve eğer iktidarı oluşturan partiler buna karşı 
değil ise, bugünkü celsede- de hemen sonuçlanacağı
na dair kanımızı arz ederken, bugün dahi böyle bir 
önergeye, böyle bir Danışma Kuruluna gerek olma-
den muhtarlarla ilgili yasanın Yüce Meclisten çıkma
sının mümkün olduğunu belirtiriz. Ancak, öyle zan
nediliyor ki, öyle zannediyoruz ki, Belediye Gelirleri 
Yasası, Adalet Partisi Grupu tarafından veya onun 
yöneticileri tarafından ters bir yoruma ta>bi tutuldu
ğu iç'n, vergi getirici bir yasa gibi görülmek istendiği, 
böyle tanıtılmak istendiği için veya başka nedenlerle 
belediyelerin yetersiz bütçeleri doîayısıyle siyasî ik
tidarlara avuç açmasını devamlı olarak muhafaza et
mek amacıyla da olabilir, Belediye Gelirleri Yasası
nın görüşülmesinden yana olmadıkları anlaşılmakta
dır. Oysa ki, Belediye Gelirleri Yasası ve Muhtar
lara Maaş Bağlanması Yasası, En Az Geçim İndirimi 
Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası, Sağhk Perso
neline Tam Gün Çalışma Olanağını Tanıyan Yasa, 
hiçbiri birbirinden daha az önemli yasalar değillerdir. 

Eğer Adalet Partisinin, kendi Hükümeti üzerinde 
grup yöneticileri olarak etkinliği söz konusu olabil
seydi, En Az Geçim İndirimi Yasası, Sağhk Perso
neline Tam Gün Çalışma Olanağım Sağlayan Yasa, 
Belediye Gelirleri Yasası, Muhtarlara Maaş Bağîan
masıyle ilgili Yasa bundan önceki birleşimlerde gö
rüşülebilir ve eğer Hükümet üyeleri, görevli olan Hü
kümet üyesi Mecliste bulunsaydı, örneğin, 26.1.1977 
günü, 36 ncı Birleşimde Muhtarlara Maaş Bağlan-
masıyle ilgili Yasa çoktan görüşülmüş ve kesinleşe
rek Yüce Meclisten çıkmış olur idi. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Ölçen. 
ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi o gün

kü birleşimde, 36 ncı Birleşimde, muhtarlara maaş 

bağîanmasıyle ilgili tutanağa geçen hususları dikkat
lerinize sunmak, Adalet Partili yöneticileri ciddî ça
lışmaya ve Hükümetin Mecliste bulunmasını sağla
maya davet amacı ile arz ediyorum: 

Başkan, muhtarlara maaş bağîanmasıyle ilgili ya
sanın görüşülmesine sıranın geldiğini ifade ediyor ve 
«Hükümet nerede» diye soruyor; Hükümet yok. 
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Kemal 
Tabak, ilgili Hükümet üyesini aramak üzere Genel 
Kurul dışında faaliyet gösteriyor, Hükümeti bulu
yor. Hükümeti... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Bunlar zabıt
larda mı yazıyor? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) .... Var efen
dim, var efendim, bakınız size okuyacağım: 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, süre doldu efendim. 
Saym Ölçen... 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — «Köy ve ma
halle muhtarlarına ödenek verilmesi ve muhtarların 
1479 saydı BAĞ - KUR kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifleri ve İçişleri ve Plan Komisyonu rapor
larının görüşülmesine geçiyoruz. 

«Bu konuya ilişkin sayın komisyon var mı? 
«Plan Komisyonu Başkanvekili Abdurrahman 

Unsal var» diyor. 
«BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
«Sayın Hükümet?...» 
Sayın Kemal Tabak; «Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı, burada» diyor ve o tarihte o saatte Sayın 
Kemal Demir «Burada» diyor ve Sayın Tabak - Sa
yın Kemal Demir'i buraya getiren Cumhuriyet Halk 
Partisi Milletvekili olarak -- «Hükümeti getirdim, gö
rüşebilirsiniz» diyorlar; ama süre geçmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, süre doldu, rica ede
rim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ... Hükümet 
hâlâ Mecliste yoktur ve muhtarlara maaş bağîan
masıyle ilgili... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Ne alâkası var 
bunun? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Saym Başkan, 
ne alâkası var? 

BAŞKAN — Süre doldu Sayın Ölçen, rica ediyo
rum, lütfen... Lütfen efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sinirlenme
yiniz, hırçmîaşmayınız. Böyle bir yasayı nasıl sabote 
ettiğinizi, bununla ilgili en az geçim indirimi yasa
sının görüşülmesinde Hükümetin Mecliste bulunma
dığını; Üniversite öğrencilerine, 1803 sayılı Yasa ge-
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reğince yeniden sınava girme hakkını tanıyan Yasa
ya sıra geldiği zaman Hükümetin bulunmadığını ve 
muhtarlara maaş bağlannıasıylc ügili Yasa komisyo
na geldiği zaman, Genel Kunda geldiği zaman Hü
kümetin koridorlarda arandUğmı ve sonuçia Meclisi 
yöneten Sayın Başkamn, Hükümetin bulunmadığını 
beyan etmesi üzerine, bu Yasanın, bundan bir hafta 
önce bu Mecliste görüşülmesi mümkün iken görüşül
mediğini, şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir dakika, sözünüzü 
kestim, beni dinleyin efendim, bir dakika bana bakın 
da size bir hitapta bulunacağım efendim : Sürenjz üç 
dakika geçmiştir, son cümlenizi rica ediyorum, lüt
fen. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, o halde bir mahsup işlemi yaparak, yerinden 
sataşan Adalet Partili milletvekili arkadaşlarımın ba
na kaybettirdiği süreyi, hiç olmazsa bir dakika ola
rak, tanımanızı rica ediyorum. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Süre kaybı bahis konusu değil, dik
katle takip ediyorum; rica ediyorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Henüz son 
cümlemi bitirmedim, itirazlar yükseldi. Sayuı Başkan, 
siz vekâlet mi verdiniz Adalet Partisi milletvekilleri
ne ki, sizin yerinize bana itiraz ediyorlar?.. 

BALKAN — Lütfen efendim, bana böyle hitap 
etmeyiniz Sayın Ölçen. Konuşmanızın bittiğine dair 
ikazımı yaptım, rica ediyorum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Konuşmamın 
son cümlesini söylemek için sizden izin istiyorum; 
ama son cümleden önce bir cümle daha ifade etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica ediyorum Sayın 
Ölçen. Ben İçtüzüğü tatbik ediyorum, sözünüzü uzat
ma hakkı bende yok efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Başka
nım, öncelikle 10 dakikalık konuşma süremin doldu
ğunu zannetmiyorum. İkincisi, Adalet Partili arka
daşlarımız... 

BAŞKAN — Evvelâ itimat etmeniz şart efendim; 
lütfen, dikkatle takip ediyorum, rica ederim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. . 

BAŞKAN — Lütfen, son cümlenizi rica ediyo
rum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Kurallara 
saygıh bir arkadaşınız olarak, (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) Bu Danışma Kurulu kararını, muhtarlarla 
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ilgili maaş konusuna öncelik tanınmak üzere, ama 
Anayasaya da saygılı bir Yüce Meclisin kararı 
olması bakımından, görüşülmekte olan belediye yasa
sının sonuçlanmasını ve bu yasanın görüşülmesine ik
tidar partilerinin itiraz ederek, engelleme ortaya ko
yarak görüşülmesini olumsuz noktaya siirklemcıne-
sini, hem başkan olarak sizden, hem de iktidar kana
dı olarak Adalet Partisinden rica ediyorum. Zira, bu
gün veya Perşembe günkü birleşimde, söz konusu 
olan yasayı ve onu takip eden birleşimlerde en az ge
çim indirimi yasasını, Sağlık Personeline tam gün ça
lışma olanağını sağlayan yasayı, genel sağlık sigor
tası yasasını ve 1803 sayIÎL yasanın değişikliğini öngö
ren yasayı görüşme olanağı vardır. Belediye Gelirle
ri yasasının görüşülmesine engel olmakla.. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen sözünüzü keseceğim 
efendim, beni mecbur etmeyin. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — .. Onu izlc-
j yen bütün yasaların görüşülmesinin gecikmesinin ve-
| bu linin Adalet Partisi yöneticilerine ait olacağını say

gılarımla arz ederim ve Hükümetin bundan sonraki 
yasalarda mutlaka Mecliste bulunmasını, Hükümeti 
etkisi altında bırakmakla görevli olan Adalet Par-

j tisi yöneticilerinden rica ederim. 
j Hepinize saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıraların

dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ölçen aleyhte konuştu. 
Lehte Sayın.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aleyhte değil, üzerinde görüştüm. 

BAŞKAN — Efendim, üzerinde diye bir şey yok, 
rica ederim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Aleyhte diye 
ifade edemezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim Danışma Kurulu Önerisin
de... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, aleyhte değil. 

BAŞKAN — Muhalefet şehriniz var, aleyhte gö
rüşlünüz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Muhalefet 
değil sayın Başkanım. Okuyunuz şehrimi, muhale
fet değil. 

BAŞKAN — O zaman İçtüzüğe göre konuşmanı^ 
zm muallâkta kalması lâzım. Rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İmza sahibi 
o^nıak üzere bir konuyu açıkladım. Karşı değilim 
ben. 
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BAŞKAN — Başkanlık.,. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Benim adıma 

karşı olamazsınız, beni temsil edemezsiniz. 
BAŞKAN — Müsaade edin, beni dinleyin, rica 

ederim sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sizin ne söy

leyeceğinizi biliyorum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, gayet tabiî. Çünkü, 

burada imzanız var. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İmzanın al-

rındaki yazıyı okuyunuz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturunuz 

lütfen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Aleyhinde 

değilim, imzamın altında şerhim var. 
BAŞKAN — Muhalefet ettiğinizi şerhinizde bel

li etmişsiniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tamam, şer
hi okuyunuz. «Mutabıkım» diyoruz. Nerede muha
lefet? 

BAŞKAN — Aleyhte görüşüyorsunuz. Tabiri 
caizse, hileî seriye yoluyla mutabakat olmaz. Rica 
ediyorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Şiddetle red
dediyorum; hileî seriye size aittir. Hileî şeriyeyi an
cak sizler kullanırsınız. 

BAŞKAN — Başkanlığa saygılı olunuz. Tabirim, 
Türk edebiyatında geçmiş, herhangi bir kasta mak-
run olmayan bir beyandır. Rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O edebiyat 
size aittir, sizlere mahsustur. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Öyle şey ol
maz. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Öyle bir sı

fat bana yakışmaz. 
BAŞKAN — Rica ederim, beyanınız buradadır. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hileî seriye 

sizin ihtisasınızdır. Arz ediyorum. 
BAŞKAN — O sözünüz bana ulaşmıyor, sayın 

Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bana da ulaş

mıyor. 
BAŞKAN — Ben bir kasıtla söylemediğim için, 

böyle bir söze de muhatap değilim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Öyle bir söze 

ben hiç muhatap değilim. 
BAŞKAN —- Bir kasıtla söylemedim efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir milletve
kiline böyle hitap etmeye alışmayınız. 

BAŞKAN — Rica ederim, oturun efendim. Lüt
fen oturun. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Milletvekille
rine bu şekilde hitap etmeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, kürsüde hatip var, 
lütfen oturun. 

Danışma Kurulu önerisinin lehinde sayın Tosya
lı, buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri: 

Bu Meclisin çatısı altında hepimizin müşterek gö
revi, milletimizin büyük kitlelerini ilgilendiren sosyal 
kanunları bir an evvel çıkarmaktır. Bu vazife, iktidar 
olsun, muhalefet olsun hepimizin milletvekili olarak 
müşterek vazifesidir. İşte bu görüşün tesiri altında, 
partiler ve milletvekilleri sırayla şu kanunların, bu 
sosyal kanunların çıkarılmasını tasarlamışlar ve Yüce 
Meclisin gündemine indirmişlerdir. Bunlar sırasıyla 
şunlardır; 

43 bin köy ve şehir muhtarını ilgilendiren, muh
tarlara maaş kanunu, 

İkincisi, 860 bin memurumuzu ilgilendiren Asgarî 
Geçim İndirimi Kanunu, 

Üçüncüsü, büyük kitlelere, doktorluk şefkatini, 
hizmetini götüren 30 binden fazla doktorun tam gün 
çalışmasıyle ilgili olan kanun. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Ne kanunu? Hani 
Nerede? Çıkartsânıza. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Dördüncüsü, 
20 bin belediyenin hizmetleriyle ilgili olan belediye 
gelirleri kanunu. 

Sevgili arkadaşlarım, bunların dördünü -de hepi
miz çıkartmak istiyoruz. Çünkü, hepimiz de mille
tin hizmetindeyiz ve ona hizmet için buraya gelmiş 
kişileriz. 

Şimdi, Danışma Kurulumuz Millet Meclisimizin 
Başkanlığı altında, 43 bin köy ve şehir mahallesinin 
muhtarına maaş vermeyi öne alan kanunu öncelikle gö
rüşmeyi kabul etmiş. Niye? Çünkü, Belediye Gelir
leri Kanunu çok daha şümullü, çok daha zaman alıcı 
ve partiler arasında anlaşmayı, maddeler üzerinde, 
metinler üzerinde birleşmeyi gerektiren bir kanun. İş
te köy muhtarlarına ve şehir muhtarlarına maaş ka
nununu Yüce Meclisimiz burada bir gün içerisinde 
ve hatta bugün de çıkarabilir. Belediye Gelirleri Ka
nunu üzerinde, partiler arasında (Meclisin zamanı
nı kaybetmeyecek şekilde) ön anlaşmaları, birleşme-
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leri temin için, köy muhtarlarına, şehir muhtarlarına 
maaş verecek kanunu öne almıştır Danışma Ku
rulu. İyi etmiş, teşekkür ederiz. 43 bin köy muhta
rı, şehir muhtarı namına, bir milletvekili olarak te
şekkür ederim. 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — 20 
bin belediye de. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Efendim onu 
da yapacağız. Yalnız bunu müzakere etmekteyken, 
partilerimizin ilgili arkadaşları, Belediye Gelirleri 
Kanunu üzerindeki bazı zaman alıcı hususları gide
rici birleşimleri yapmak üzere zaman kazanmış ola
cağız. Elbette onu da müzakere edeceğiz ve bütçe 
buraya gelmeden evvel, 10-15 gün içerisinde.. Yü
ce Meclisimiz kararlıdır, hepimiz kararlıyız. 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — »20 
milyon da vatandaş var.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İyi niyetle bu 
dört kanunu da çıkarabiliriz. Binaenaleyh, şu kanun 
önce geliyor, bu kanun sonra geliyor, çatışmasına gir
meden Danışma Kurulunun kararını aynen uygula
yalım. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Danışma Kuru
lunun ne işi var? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bugün muh
tarlarla ilgili olan kanunu ve akabinde hiç itirazımız 
olmayan doktorların, 30 bin doktorun tam gün çahş-
masiyle ilgili kanunu bugün bitirelim; ondan sonra, 
da, yarın ve öbür gün de, Asgari Geçim İndirimi ve 
Belediye Gelirleri Kanunu üzerindeki kararımızı, 
hükmümüzü verelim. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Aleyhte Sayın Hayrettin Uysal, buyurun efen

dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'de hangi kesimde olursa olsun, Parla
mentomuz da dahil, bazı gerçekleri küçük politika
nın çizgisine ve kuyruğuna taktığımız zaman, hep be
raber bilmeliyiz ki, demokrasinin kavram olarak, içe
rik olarak bünyesinde büyük yaralar açılır. Kapalı 
kapıların ardında söylenmiş sözleri belki duvarlar du
yar; ama insanların vicdanlarında orada söylenmiş 
sözlerin tam aksi, tam karşıtı, kamuoyunda halkımı
zın vicdanlarına «doğru» diye söylenümeye çalışılır
sa, belki belli bir sürede geri kalmış ülkelerde, geri 
bıraktırılmış ülkelerde politika yaptığım sanan insan
ların kafalarında ve vicdanlarında «Bu oyunu da 

oynadım, başardım» diye birtakım unsurlar yer ede
bilir ama, ülke bundan büyük zarar görür. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir gerçek var: Muh
tarlara maaş bağlayan yasa şimdiye kadar çıkardı. 
Adalet Partisinin Sayın Grup Başkanvckili Aygün'ü 
tanık gösteriyorum. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Parmağınla göster
me. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tanık gös
teriyorum. Dört duvarın arasında söylenmiş sözün 
aksi bu kürsüde söylenebilir, kamuoyuna ilân edilebi
lir. Değerli, çilekeş, uzun yıllardan beri kendilerine 
sosyal güvenlik hakkı tanınması için seslerini örgüt 
olarak, tek tek ortaya çıkaran muhtarlarımız için ya
pılması gereken yasanın bu Meclisimizden çıkması 
için gösterilen gayretlerin hangi noktada düğümlendi
ğini bu arkadaşlarımıza anlatmak mümkün olmayabi
lir. Ama yukarıda Allah ve insanların göğüs çatısın
da yürek diye taşıdığı o yüreğin çarpıntısı içerisinde 
kendileri bir doğruyu doğru olmayarak ortaya koy
dukları zaman, sonra bunun doğruluğuna gelmişler
se, biz bundan memnunluk duyarız, ama gerçekleri 
söylemekten de çekinmeyiz. Demokratik Partiden 
Grup Başkanveklli Sayın Ölçmen, Millî Selâmet Par
tisinden, şimdi Çalışma Balkanı olan Sayın Grup Baş-
kanvekili Kazan ve bendeniz; dört kişi kıyasıya tar
tıştığımız zaman, o tartışma anında bir ses; «Kan 
gövdeyi götürür muhtarlara maaş bağlarsanız. Muh
tarları maaşa bağlarsanız kan gövdeyi götürür.» 
Ben.. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal, önerge 
ile ilgili beyanda bulunun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Önerge 
ile ilgili, o noktaya geleceğim efendim. 

BAŞKAN — Rica edeyim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «Ben onun 
için bu yasanın çıkması görüşündeyim» diyen in
sanlar ucuz politika yapıyorlarsa, benim görevim 
bunları burada söylemektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biz bu yasanın bir 
an önce çıkarılması için elimizden gelen gayreti gös
terdik. Belgeler açıktır; son Danışma Kurulu toplan
tısının bu konuyla ilgili, gündem düzenlenmesiyle il
gili zabıtları teyptedir, açıktır, alınız, okuyunuz. 
Orada söylenen sözlerin ne olduğunu ibretle göre
ceksiniz. 
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Değerli arkadaşlarını, şimdi biz bu yasanın ön
celikle görüşülmesini istiyoruz; ama 38 ne! maddeye 
göre gelmiş olan, 20 milyon insanı ilgilendiren bir 
Belediye Gelirleri Yasasının tümü Yüce Meclisimiz
ce kabul edildikten sonra, maddelere geçildiğinde, 
1 nci madde üzerinde, bu teklifin komisyona iade 
edilmesine ait Adalet Partililerin verdiği önerge yine 
Yüce Meclisimizin oylarıyle reddedilmiştir. Bir yasa
nın tümü kabul edilmiştir, maddelerine geçilmiştir, 
şimdi o yasayı böleceksiniz, o yasayı görüştürmeye
ceksiniz, 20 milyon insanın ıstırabına kulak tıkaya
caksınız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Belediye Gelirleri Ya
sasını engellemesinler, bugün geç vakitlere kadar ça
lışalım, bitirelim, çıkaralım, Ondan sonra muhtarlar 
yasasını da çıkaralım. Şimdi ne gelenek gevriyorsa
nız Yüce Meclisimizin kuralları araşma, yarın size 
tepecek bu, aynı şeyi buradan söyleyeceksiniz ve o 
zaman ben size söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarını, şimdi Meclis kurallarının 
arasına bir sakat gelenek koyuyorsunuz. Bir yasanın 
tümü kabul ediliyor, o yasa görüşülmeye başlanılı
yor, maddelerine geçiliyor, 1 nci madde üzerinde mü
zakereler yapılıyor, ondan sonra ona «Dur» diyorsu
nuz, «Başka bir yasa görüşeceğiz..» 

Değerli arkadaşlarım, bu doğru olmayan bir ku
raldır. Doğra olmayan bir geleneği Meclisimizin tea
mülü arasına koymak istiyorsunuz. Sizin bileceğiniz 
iş.. 

Şimdi bunları niçin söylüyoruz? İçtüzük açısından, 
Anayasa açısından görüşülmüş, tümü kabul edilmiş 
olan bir yasayı kenara itemezsiniz. Bunu belirtmek 
için ifade ettik. Meclis Danışma Kurulunda belge 
olarak sayın Adalet Partili yetkililerin, düzenlemede 
ortaya koydukları yasa ssrasında 11 nci sıradaydı bi
rinci kez. Sonra, 5 nci sıraya getirilmesi için öneride 
bulundular. 

Belediye Gelirleri Yasasını 1 nci sırada 7 nci sı
raya; Muhtarlar Yasası 1, Tam Gün Çalışma Yasa
sı 2 nci «Bunların çıkarılması kaydıyle 7 nci sıraya 
alıyorum» dedim. Kendi önerilerimizi, Cumhuriyet 
Halk Partisinin kendi önerisini, Muhtarlar Yasası 
bir an önce çıksın diye, 7 nci sıraya çektim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu yasanın da, Muh
tarlar Yasascnm da hemen görüşülmesi için oy ve
ririz. Buna oy vermeyeceğiz diye söylemiyorum, ama 
bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum. İstismarlar
dan, demokrasinin faziletine inanmış olan insanlar 
kaçınmalıdır Bu bakımdan doğruları, dosdoğru ifa
de etmeliyiz. 

Şimdi, Danışma Kurulunda biz Muhtarlar Yasası
nı engellemek isteseydik, katılmazdık. Katılmadığı
mız zaman Danışma Kuruluna, Danışma Kurulu ka
rar alamazdı ve burada Sayın Başkanın okuduğu 
Danışma Kurulu kararı da okunmazdı. 

Biz Danışma Kuruluna katıldık; çünkü muhtarla
rın bu yasasının çıkmasını istediğimiz için. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir üye Danışma 
Kuruluna katılmadı mı, Danışma Kurulu kurulamaz. 
Öyle değil mi sayın Aygün? 

O halde, muhtarların yasasının; 40 bin köy ve 
20 bine yakın mahalle muhtarı olmak üzere 60 bini 
bulan sosyal güvenlikten yoksun kesimin bu aylığa 
kavuşması için gereken gayreti göstermekteyiz. An
cak, Belediye Gelirleri Yasasını, 20 milyon Türk 
yurttaşının özlemle beklediği bu yasayı engelleyecek
siniz; vergi alacaksınız yurttaştan, Hazineye götüre
ceksiniz koyacaksınız, sonra o vergiyi veren saçı bit
memiş yetimin yaşadığı belediye hudutları içerisinde
ki- o vatandaşlara partizanlık açısından, iktidar ol
duğunuz için yardım etmeyeceksiniz, çile çektirecek
siniz, buraya onların hakları için bir yasa getireceğiz, 
onu engelleyeceksiniz.. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarını, Türk ulusuna sizi şikâyet ediyorum Ada
let Partililer. Nasıl ki 1969 yılında 240 milletvekili 
idiyseniz, 1973 yılında, sömürünün temsilcisi olarak 
Türk halkı sizi 149'a indirmişse.. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, önergeyle ilgili son sö
zünüzü lütfedin. Müddet doldu efendim. Ricada bu
lundum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — 1973'te 
149'a indirdiği gibi, 1977'de 99'a indirecektir. (C. H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim., 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, bu konunun istismarım yapma
yın, gerçeklere yaklaşın, 20 milyon insanın bekle
diği Belediye Gelirleri Yasasının çıkarılması için 
Meclise devam edin, Mecliste bulunun, Hükümet 
üyeleriniz Mecliste bulunsun, Komisyonlarınız Mec
liste bulunsun ve bu yasalar çıksın. 

Teşekkür ederim efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim sayın Uy
sal. 

FU o 
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Lehte Sayın Oğuz Aygün, buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Biraz önce yüksek huzurlarınızda, bugün 14.30' 
da toplanan ve Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi 
ve Demokratik Partinin idarecilerinin iştirakiyle ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin de şart ileri sürerek kar
şı çıkmasıyle, belirlenen bir öneriyi Yüce Heyetini
ze Divan okudu. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Karşı değil, 
karşı değil.. Bunu söylemeyi Hocandan mı öğrendin? 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın Sal
tık, rica ediyorum.. Rica ediyorum sayın Saltık. 

Devam edin efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, sayın Ölçen burada geldi, konuştu. Ko
nuşması sırasında neler söyledi; onlara değineceğim. 
Yalnız, bir şart ile mutabık olduğunu söylemek sure
tiyle, kendine göre bir polemik yaptı. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın ölçen diyor ki; «Gö
rüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanunu görüşül
dükten soma taraftarım» Bu demektir ki, şu anda 
muhtar maaşlarıyle ilgili kanun görüşülmesin. Bu
nun başka bir izahı var mı? Başka bir izahı yok. 
(Gürültüler). 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Niye?.. Muh
tarlar Kanunu geldiği zaman bunu niye söylemedi-
niz? 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — O zaman neredeydiniz, 
Hükümetiniz neredeydi? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin efendim. Rica ediyorum Sayın Ölçen, lüt
fen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Biz de diyoruz 
ki, diğer siyasî parti grupları olarak biz de diyoruz 
ki: «Bütün meseleler bir tarafa bırakılsın, şu anda 
görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanunu bir ta
rafa bırakılsın ve Muhtar Maaşları Kanunu görüşül
sün.» 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — O zaman neredeydi
niz? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 36 ncı Bir
leşimde Hükümetiniz neredeydi? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Özen, rica 
ediyorum. Sayın Özen, lütfen efendim. Lütfen efen
dim, görüşüldü, söylendi, rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Getirdiğimiz öne
ri bu. Şimdi bu öneri üzerinde karar vereceksiniz. 
Şimdi.. (Gürültüler) 

Böyle konuşamayız ki, böyle usul yok ki.. 
Şimdi arkadaşlar, Sayın Ölçen burada diyor ki, 

«Efendim, kanunların hiç biri diğerinden mühim de
ğildir.» 

Değerli arkadaşlarını, bir kanunun görüşülmesin
de, diğerine nazaran bugün için bir ehemmiyet, mü-
himlik farkı vardır. Şöyle ki; bugün gündemimizde 
mevcut olan kanunların bir kısmı üzerinde bütün si
yasî partilerin ittifakı vardır; bazı kanunların üzerin
de ise bütün siyasî partilerin ittifakı yoktur. Demek 
ki, bütün siyasî partilerin ittifakı olan kanunlar, it
tifakı olmayan kanunlara nazaran, görüşülmesi bakı
mından daha çok ehemmiyet arz eder. 

ETEM EKEN (Çorum) — Danışma Kurulun
dan çıkardın bunu. 

BAŞKAN — Sayın Eken, rica ediyorum efen
dim, lütfen.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Dinlersen öğre
neceksin arkadaşım. Dinle bir kere. Sabret lütfen. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Ben müdahale edi
yorum sayın hatip, rica ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Öğreneceksin iş
te. Başka türlü öğrenemezsin. 

BAŞKAN — Sayın hatip, rica ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ya Meclis zabıt

larını okuyarak öğreneceksin, ya da beni dinleyerek 
öğreneceksin. Başka türlü öğrenemezsin. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Sen ne 
biliyorsun? 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Ne öğrenecek? 
Sahtekârlık mı öğrenecek? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi, muhtar maaşlarıyla ilgili kanun, eğer 
yanlışımız yoksa, eğer söylediğiniz şeyler samimi ise, 
4 siyasî partinin gruplarının temsilcilerinin ittifakıy
la... 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Üçkâğıtçılık mı 
öğrenecek; utanmazlık mı öğrenecek senden? 

BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etmeyin. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Senin, «Utan

maz» falan demenle ben «Utanmaz» sıfatını kazan
mam. Ayıp ediyorsunuz, yakışmıyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim; sayın hatip, 
rica ediyorum efendim, ben müdahale ediyorum 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yakışmıyor. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum. Sayın Onal, rica 
ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, eğer muhtar maaşları, 4 siyasî partinin üze
rinde ittifakı olduğu bir kanun ise, işte o, 4 siyasî 
partinin ittifak etmemiş olduğu Belediye Gelirleri 
Kanununa göre, görüşülmesi bakımından daha faz
la ehemmiyet arz eder. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, balcınız sayın Ölçen 
ve sayın Uysal buradaki konuşmalarıyla, âdeta Be
lediye Gelirleri Kanununa karşıdırlar gibi bir tema 
yaratmak suretiyle bizi bir sıkıntıya sokmaya çalıştı
ğını zannetti. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grupu gayet açıktır; dolambaçlı yollardan ha
reket etmeyecek, fikirlerini açık açık söyleyecek ka
dar mert ve cesur insanlar topluluğudur. 

Açıklıkla söylüyorum: Belediye Gelirleri Kanu
nuna karşıyız, bugünkü şekliyle çıkmasına taraftar de
ğiliz. 

Sevgili arkadaşlarım, Belediye Gelirleri.. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Biraz evvel bana, 

«Taraftarız» dedin. Görüştük ama.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Topuz, cüm
lemi tamamlayayım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen mü
dahale etmeyin efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Belediye Gelirle
ri Kanununun bugünkü şekliyle çıkmasına taraftar 
değiliz diyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bugünkü şekliyle deyişim şudur; Belediye Gelirleri 
Kanunu, burada açık ve seçik geçen celsede Grup 
sözcüsü arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bizim an
ladığımız manada bir vergi getiren kanundur. Bu, 
bugünün konusu değil, ama kısaca değmeyim; böyle 
bir kanunun parlamenter teklifiyle gelmesine taraftar 
değiliz, bir. 38'e göre indirilerek, bir gelir getiren, ver
gi getiren kanunun görüşülmesine taraftar değiliz, iki 
Üçüncüsü; gerekçeleri, maddelerin tele tek gerekçele-
leri olmayan bir kanundur. Bu balkımdan, Riyaset ta
rafından daha evvelki aylarda ve senelerde geriye ia
de edilmiş olan, birçok kanunlarda emsali görüldü
ğü veçhile burada görüşülmesi mahzurludur, üç. 
Dördüncü olarak da; kanunun bugünkü şekliyle.. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Biraz evvel görüşül
mesini kabul etliğinizi söylediniz. Görüşmüştük sî
zinle. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Topuz, 
esprisine muhalifiz. Bizim vatandaşımıza, aziz mille

timize hayır getireceğine kani değiliz. Bunun için de 
diyoruz ki, bu kanun... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

ETEM EKEN (Çorum) — Bugün görüşülmesine 
mani midir? Önerilerle ıslah edilemez mi? 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın 
Eken lütfen efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Bu kanun geri 
kalır, partiler arasında görüşülür, konuşulur; daha 
mükemmel şekle getirilir ve o gelmiş olan mükem
mel şekliyle burada görüşürüz, diyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, fikrini söylüyor. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Bu gerekçe

leriniz Danışma Kurulunda yoktu. 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Danışma 

Kurulunda görüşülürken neredeydiniz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bundan daha açık 
beyan olur mu? 

Şimdi bu beyandan sonra, «Efendim bu kanuna 
karşıdırlar» gibi birtakım laflar etmek, burada po
lemik yapmaktan öteye bir değer taşımaz. Bırakınız 
hepsini; bir muhtar maaşları bahse konu. Türk Dev
letinin temsilciliği bakımından, devleti temsil kabili
yeti bakımından zincirin bir ucundaki halka muhtar
dır, öbür ucundaki lıaîka Cumhurbaşkanıdır. Böyle
sine... 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sizin espriniz sunta 
esprisidir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — .. Böylesine ken
disine değerli bir makam, değerli bir yer vermiş ol
duğumuz bir muhtarla ilgili bir kanunun burada gö
rüşülmesi için gayret sarf edişimizi bir siyasî yatırım 
olarak vasıflandıran arkadaşlarıma da şunu söyleye
yim; Biz içimizden geldiği gibi samimiyetle hareket 
ediyoruz; nasıl düşünüyorsak, nasıl hissediyorsak, 
onu beyan ediyoruz. Değişik bir beyanımız yok. 
Muhtarlar için görüşülen kanunun en kısa zamanda 
Meclisten çıkması için bugüne kadar gayret sarfet-
tik. Allaha şükür, diğer siyasî partilerin de gösterdi
ği anlayışla, bugün şu anda gündeminize geldi. Cum
huriyet Halk Partisinin içinde, bizi gayet iyi anlayan, 
bizim gibi düşünen değerli üye arkadaşlarımın da bi
zim bu görüşümüze itibar ederek, meseleyi bir si
yasî parti çıkmazından kurtarmalarını ve bu kanu
na oy vermelerini de kendilerine büyük bir saygı ile 
hatırlatmak isterim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Önerge ile düzelir. 
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REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sizin espriniz de sun
ta esprisi. 

BAŞKAN — Sayın Eken, rica ediyorum, fikrini 
söyledi. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhtar maaşla
rı hakkındaki kanun bir tasarıdır; arkadaşlarımız 
her halde bunu unutuyorlar. Bir Hükümet kendi ta
sarısına sahip olmaz mı? O gün kurulda, sayın Sağ
lık Bakanı var, o gün kurulda benim tespit ettiğim 
kadarıyle sayın Ulaştırma Bakanı var, o gün burada 
bizim sarahaten rica ederek getirmiş olduğumuz sa
yın Sosyal Güvenlik Bakanı var. Üç tane bakan bu
rada ve Meclis Riyaseti, bu meseleyi bir oldu-bittiye 
getirerek kapatıverdi, «Hükümet yoktur» dedi.. 
(C. H. P. sıralarından «Yalan söylüyorsun» sesleri, 
gürültüler) 

Aman bu ne heyecan, bu ne şiddet!.. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Yalan söylüyor

sun, zabıttan oku, orada var. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum, 

sayın Onal oturun efendim. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Doktorlar tasarısı 

geldiği zaman Hükümet nerede idi? 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi ortada bir 

gerçek var.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi bırakınız 
polemiği, ortada bir gerçek var. Muhtar.. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sahtekâr, ter
biyesiz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sahtekâr, senin 
babandır sahtekâr. Anladın mı? 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Senin anandır. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen otu

run. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, bana ce-

mâzi-yeî-evvelini karıştırtmaym, oturun yerinize. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, ortada bir ger

çek var. Muhtar Maaşları Kanunu geldi. Meclis gün
deminde. Oyunuzu ya bunun aleyhinde verirsiniz, ya 
lehinde verirsiniz. Niye telâş ediyorsunuz? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Zabıtları oku, 
nasıl yalan söylediğin ortaya çıkacak. Utanmadan 
yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Lütfen. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Eğer akıllı dav

ranırsanız, lehinde oy verirsiniz ve bu suretle de me

seleyi bir partilerararası polemikten kurtarırsınız 
ve muhtarlar hakkındaki kanunu bütün siyasî parti
ler, dolayısiyle Yüce Meclise mal edersiniz. Aksi 
takdirde yaptığınız hareketler sırtarır, ortada kalı-
verir ve bunların acısını biz değil, siz çekersiniz. 
Eğer işleyen vicdanlarınız varsa, o vicdanlarda çe
kersiniz. Aksi takdirde kamuoyunun önünde çeker
siniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz yaptı
nız, siz yapıyorsunuz.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, ortada bir oyundan bahsetti sayın Grup Baş-
kanvekili arkadaşım.. 

ETEM EKEN (Çorum) — Üzerinde görüşmele
ri yarım kalmış kanunlar varken, niye araya başka 
kanunlar sokuyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, reylerinizle belli olacak. 
Herkes fikrini söylüyor. Rica ederim, lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayın Grup Başkanvekillerinin bir 
marifeti var; önce bir oyun icadediyorlar, icadettik-
leri bu oyundan dolayı sonra karşı tarafı suçluyor
lar. Kendi icadettiği bir oyundan dolayı karşı tara
fı suçlamak mantığı sayın Grup Başkanvekili ölçen'e 
ait. 

Sayın Ölçen, bugün Danışma Kurulunda da uzun 
uzun konuşarak meseleyi Danışma Kurulunun ak
şam yapacağı bir toplantıya, yarın yapacağı bir top
lantıya bırakmanın gayretine girdi. Burada da biraz 
önce huzurlarınıza çıktı, uzun uzun, zamana teca
vüz ederek konuşmak suretiyle, kanunu geciktirebil-
mek ve burada karar istihsaline mani olmaya matuf 
bir gayretin içerisine girdi. 

Değerli arkadaşlarım, Allaha şükür Yüce Mec
lisin sağduyusu, yüce Türk milletinin kamuoyundan 
almış olduğu ilham ile biraz sonra vaziyet gerçekle
şecek ve buna Cumhuriyet Halk Partisinin saygı duy
duğum arkadaşlarımın da iştiraki ile mesele tebeyyün 
etmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu söylemek 
istiyorum : Dernekler Kanunu görüşülmüş, oylama 
safhasına gelmiş, gündemde muamelesi bitmiş bir ka
nundu. Sırf tıkanıklığa meydan vermemek için bu ka
nunu şu anda 29 ncu sıraya veya daha geri sıralara 
atma kararını Danışma Kurulu verdi. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Merak etmeyin, muh
tarlara iki senelik birikmiş farkları da vereceğiz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ayrıca, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kanunu da, tümü üzerindeki 
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görüşmeleri bitmiş, maddelere geçilmiş olduğu halde 
çıkarılamadı. Demek ki, bu tip misalleri var. O hal
de, bunu garip karşılayarak burada beyan etmeyiniz, 
hafızalarınızı tazeleyiniz. Dernekler Kanununda ve 
müstehcen neşriyatla mücadelede «Cumhuriyet Halk 
Partisi bizim gibi düşünmüyor» diye anlayış göstere
rek sadece ve sadece sosyal kanunların çıkabilmesi, 
yüce Türk milletine götürebileceğimiz vaatlerimizin 
yerine getirilebilmesi için yüksek anlayış gösteren... 

ALİ TOPUZ (istanbul) — Sen gayridddî bir 
adamsın. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Adalet Partisi, 

Millî Selâmet Partisi ve Demokratik Parti gibi siz de 
anlayış göstererek, Belediye Gelirleri Kanunu gibi, 
herkesin ittifak etmediği, yalnız ve yalnız sizin gru-
punuzdan başka kimsenin, o da Grupunuzun tama
mının aynı noktada birîeşmediği bir kanunda lütfen 
Yüce Parlamentoyu işgal etmeyiniz. Muhtara karşı, 
devletin en küçük temsilcisi olan muhtara karşı, tem
sil ettiği sıfata lâyık ve Türk milletinin Yüce Meclisi
ne yakışır bir kararı vermek hususunda daha fazla 
Yüce Meclisi işgal etmemenizi rica eder, cümlenizi 
saygılarla selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bir dakikanız! rica 
edeyim. 

O günkü Celse bakımından, Başkanlık için, «Bir 
oldu bittiye getirildi» dediniz. Bunu tavzih etmeniz, 
düzeltmemiz, mümkün mü efendim, yani açmanız? 
İyi anlayamadım, ne şekilde oldu bittiye geldi? Yal
nız bu konuya münhasır rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, sayın 
Başkanım, benim «oldu bitliye getirildi» sözü ile 
neyi kaydettiğimi sarahata kavuşturmamı istedi. 

O günkü Riyaset burada görev yaparken; saygı 
duyduğum sayın Memduh Ekşi arkadaşıma bu sitem
lerimi, bilâhara gerek kamuoyunda, gerek şahsen yap
tık. Burada, «Hükümet burada mı, burada değil mi» 
meselesi görüşülürken; doktorlarla ilgili kanunda 
(full - time) sayın Sağlık Bakanının Senatodan buraya 
intikali için geçen iki dakikalık zamana dahî fırsat 
ve imkân vermeden meseleyi geçiştirmiş olmasını ya
dırgadığım için ifade ettim, bir. 

Muhtarlarla ilgili kanun görüşülürken, salonda... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Açıklama mı 

yapıyorsunuz? 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sordunuz cevap 

veriyorum canım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yeniden ko
nuşuyorsunuz, tavzih etmiyorsunuz, geri almıyorsu
nuz? (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, ben dikkat
le dinliyorum. Rica ediyorum efendim, lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Ölçen, tav
zih kelimesinin manasını bilmiyorsunuz her halde? 

BAŞKAN — Lütfen sayın Ölçen, rica ediyorum. 
Hatibi dinleyemiyorum efendim; rica ederim. (Gü
rültüler) 

Sayın Ölçen, hatibi dinleyemiyorum, lütfen oturun 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, sayın Ölçen, yaş itibariyle benden daha kı
demli olmasına rağmen, tavzih kelimesinin manasını 
bilmiyor; onu öğrenmesini tavsiye ederim. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Yalıya 
Demire! de böyle korundu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Hortoğlu. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Yahya 
Demire! de böyle korundu. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hep beraber ko
nuşursanız olmaz canım. İşte Grup Başkanvekilinize 
cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Söz^ söylediğim ko
nuda sayın Aygün. Kısaca rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Emredersiniz sa
yın Başkan. 

Gene, sayın Nahit Menteşe, sayın Kemal Demir 
ve sayın Mahir Ablum olmak üzere üç tane muhte
rem Bakan bu salonda bulunduğu halde, burada sa
yın Hükümetin yer almasına fırsat ve imkân verme
den diğer bir kanuna geçmiş olmasını yadırgadım. 
Bunun için kamuoyuna deklare ettiğimiz beyanatı
mız da var, gizli kapaklı bir şey değil, sürçü lisan 
değil. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün... 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Biz burada idik... 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Aykul.o. Rica 

ederim, buyurun oturunuz. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

Açıklamada bulunmak için buyurun Sayın Ekşi. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Değerli arkadaşla

rım; aslında bu kürsüye çıkarak Yüce Meclisin de
ğerli vakitlerini almak istemezdim. Ancak, bir ger
çeğin ortaya çıkması ve zabıtlara geçmesi için hu
zurunuza geldim, bundan dolayı özür dilerim. 
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Değerli arkadaşlarım, geçen hafta bendeniz Mil
let Meclisine riyaset ettim. Bu konu tüm üye arka
daşlarımızın huzurunda cereyan etti. Yani değerli 
Sayın Aygün arkadaşımın, Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumuna vermiş olduğu beyanattan akşam an
ladım ki, o günkü celseyi bfz bir oldu bitti ile bitir
mişiz ve gündemin ilk dört sırasında bulunan kanun 
tasarı ve tekliflerini, Başkanlık olarak yaptığımız 
partizanca davranış sonucu engellemişiz ve görüş-
iürimemişiz. Kendilerine cevap verdim; ancak, Sa
yın Aygün, meseleyi Millet Meclisi kürsüsüne ge
tirdiği için ve ayrıca bana da bir açıklama fırsatı 
verdiği için ben de cevap vermek zorundayım, arz 
ediyorum efendim* 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizin kanun ta
san ve teklifleriyle ilgili ilk sırasında, o gün Asgarî 
Geçim İndirimi adıyla anılan ve Gelir Vergisi Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
o!an teklif vardı. Ben olaysın, bir başka arkadaşım 
Riyaset etsin Meclise, görüşmelerine geçeceğimiz sı
rada bir tasarı veya teklifin, ilk sözümüz bu beya
nımızdan sonra, hükümeti ve ilgili komisyonu ara
maktır. Bendeniz de bu ilk teklifte aynı şeyi yaptım. 
Komisyonu aradım, Hükümet] aradım. 

Komisyonu aradığımda, Komisyonun varlığı ifa
de edildi, ancak Hükümetin bulunmadığı söylenildi. 
Bunun üzerine bir grup sayın arkadaşlarım, Hükü
metin burada bulunması lâzım geldiği konusunda 
tepki gösterdiler. Bu sırada Genel Kurul salonunda 
bulunan Devlet Bakanı Sayın Gıyasettin Karaca, 
konunun teknik bir konu olduğunu, bu nedenle Hü
kümeti temsile bu konuda yetkili olmadığım ifade 
ettiler. Başkan olarak benim yapacağım iş, İçtüzü
ğümüzün emredici kuralına uygun olarak, ilk aradı
ğım Hükümetin burada bulunmaması nedeniyle, ko
nuyu ertelemekti. Böyle yaptım. 

İkinci konuya geçtim. Aynı şekilde Hükümeti ve 
ve Komisyonu aradım; Komisyon da bulunmadığı 
için, Hükümet te bulunmadığı için, haliyle konuyu 
İçtüzüğe uygun olarak erteledim. Bunların hepsini 
tutanaklara dayanarak ifade ediyorum. 

Üçüncü konu; ful! - time adıyla anılan konuy
du. Komisyonu aradım, Komisyonun burada olduğu 
ifade edildi. Hükümeti aradım, Hükümetin bulunma
dığı ifade edildi. Yine sayın üye arkadaşlarımızdan 
bir kısmı tepki gösterdiler, «Hükümet burada» di
yerek. Biz bu, münakaşalar sırasında yine Hükümeti 
soruyoruz ve Hükümet, biraz evvel Sayın Aygün ar

kadaşımın ifade ettiği Sayın Menteşe arkadaşım ba
kan oiarak, Sayın Gıyasettin Karaca veya diğer, o 
gün tespit edemediğim, bulamadığım, kendisinin var
lığını ifade etmeyen arkadaşlarımızdan Sayın Ab-
hım buradalarsa, biz bu çabayı gösterirken yapacak
ları iş, Hükümeti temsüen «Ben buradayım» demek. 
Ve Hükümetin yeri burasıdır, sayın arkadaşlarım ge
lirler otururlar ve Başkanlık olarak bize «Hükümeti 
ben temsil ediyorum» derler ve biz de görüşmeye de
vam ederiz, Komisyon da bulunduğu takdirde. 

Bu arada, 4 ncü sırada bulunan muhtarlarla ilgili 
yasa tasan ve teklifinin görüşmesine geçiyoruz ve 
ben Komisyonu anyonun; Sayın Unsal Komisyonu 
kendisinin temsil edeceğini ifade ediyor. Bu arada 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı arkadaşımız Sayın 
Kemal Demir bu kapıdan girdiler ve Riyasete yak
laştılar. «Bir şey mi buyuruyorsunuz Sayın Demir?» 
soruma; «Efendim, ben Senatodaydım, başka bir 
konunun görüşülmesiyle ilgili olarak orada bulunu
yordum. Sizden özür dilemek istiyorum» dediler ve 
tabiî biz 4 ncü konuya geçmiş olduk. 

Bu arada Hükümeti soruyorum, Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanımız, full - time konusunun 
görüşülebileceği kanaatiyle, «Hükümet burada» di
yor. Bu söz zabıtta var. Ancak bundan sonra muh
tarlara maaş bağlanması ile ilgili konuya geçiyorum 
ve Komisyonu soruyorum, Komisyonun varlığı tes
pit edilmiş durumda; ancak Hükümetin varlığını tes
pit edemiyorum. Bu arada Sayın Niyazi Onal arka
daşımın, Başkanlığa hitaben, «Hükümet burada idi 
efendim, sadece doktorlann konusunu temsil etmek 
üzere mi geldi ki, muhtarlar konusu gelince geçip 
gidiyor.» şeklinde beyanı var, bu da zabıtta. Ve biz 
Hükümeti soruyoruz, yine yok. Yapacağımız iş ne? 
İçtüzüğe göre bu konuyu da ertelemek. Bizim yap
tığımız da bu. Biz Hükümeti sorarken, değerli ba
kan arkadaşlanmın Genel Kurul salonunda bulun-
malan değil, Hükümetin yerinde oturmalan önem
lidir. Hükümeti Başkanlık sorduğu zaman, Sayın 
Menteşe arkadaşım burada Bakan olarak, birazdan 
muhtarlar konusu görüşülürken Başkan aynı işlemi 
yapacak, Hükümeti arayacak Sayın Başkan, «birinci 
defa aradık, Hükümet bulunmasa da görüşme im
kânı var», Komisyon var ise görüşmelere devam edi
lecek, yoksa devam etme olanağını bulamayacağız. 
Sayın Aygün çok iyi bilirler ki, sayın bakanlanmı-
zın milletvekili sıralannda veya şurada oturmalan 
Hükümeti temsil için yeterli sebep değildir, biz ara
dığımız zaman, sayın bakanlanmız buradan kalkar 
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buraya gelirler, konunun görüşülmesi sırasında Hü
kümetin temsil edileceği yer burasıdır. 

Hal böyle olunca değerli arkadaşlarım, b;r hu
susu sanıyorum ki açıklığa kavuşturdum. Elbette po
lemiğe girmek veya bu işin eleştirisini yapmak be
nim görevim değildir, ancak zabıtlara bu konuyu 
aktardığımı kabul ediyorum, gerçeğin bu olduğunu 
ifade ediyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 

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

kan, izin verirseniz iki noktayı arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi konuda efendim? (A. P. sı

ralarından «Ne arz edeceksin?» sesleri) 
Müsaade edin efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İzin verirse

niz yerimden konuşma hakkımı kullanayım? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — önce, ben 

konuşmamı yapıp gittiğim zaman, bana hitaben «hi-
lcî seriye yapıyor» dediniz. Bunu açıklığa kavuştur
manızı bîr milletvekili olarak sizden rica ediyorum. 

BAŞKAN — İkinciyi buyurun. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İkincisi, bu 

yasa ile ilgili Mecliste engelleme yaptığım iddia edi
lerek, Adalet Partisi Grup Başkanvekiîi tarafından 
bana, benim görüşümün zıttına bir görüş eklenmek
tedir. İçtüzüğün 70 nci maddesi gereğince açıklama 
hakkımı kullanmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
OĞUZ 'AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, za

bıtlar geldiği zaman... 

BAŞKAN — Rtea ediyorum efendim, lütfen mü
saade ediniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, izin verirseniz bir noktayı daha açıklamak is
tiyorum. 

Senatoda mahallî idarelerle ilgili yasa görüşül
mektedir. Hükümet yoktur ve buradan bir Hükü
met üyesinin gönderilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, «Anayasa açısından, 
görüşülmekte olan yasa sonuçlanmak üzere mutabı
kım» beyanınızı, Belediye Gelirleri Kanunundan ev
vel görüşülmesini kabul etmediğiniz manasına aldı
ğım için, konuşmanız; «aleyhte» olarak değerlendir
dim. 

«Hile-i şer'iye» sözünü bir kötü maksatla söy
lemedim. Buradaki beyanınıza göre, aleyhte olarak 
kabulü gerekir dedim. 

Bu söz sizi rahatsız ettiyse geri alırım; ben bir 
kötü niyetle söylemedim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Yalnız, beni, üzerinde görüşmek üzere kürsüye 
davet ettiğinizi hatırlatırım. 

BAŞKAN — Bütün konuşmanızı Anayasaya ve 
İçtüzüğe bağladınız. Konuşmanızın, «üzerinde» ol
madığım ve bu gibi konularda, «üzerinde» konuşu-
lamayacağım da kabul buyurursunuz. 

Teşekkür ederim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Danışma Ku

rulu olarak. 
BAŞKAN — 2 nci konu : Siz, bu önerge üze

rinde imzası bulunan arkadaşlardan bazılarına, dav
ranışları bakımından tenkitler yönelttiniz. Sayın Ay-
gün de, o cümleden olarak, bugünkü konuşmanızın 
bir engeîeme mahiyetinde olacağını söyledi. 

Bunu da, bir sataşma veya bir açıklamayı gerek
tirecek hal kabul etmiyorum. 

Müsaadenizle, Danışma Kurulu önerisine geçi
yorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sataşma olarak telâkki etmiyorum... (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen ar
kadaşlar, rica ediyorum efendim. Başkanla sayın üye 
arasında efendim. Bunun İçtüzük... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Neyi etmiyor
sun?.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kaptan. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Adalet Par
tisinin durumunu görüyorsunuz. 

BAŞKAN — İçtüzükte bunun hükümleri vardır 
efendim, rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İktidar ka-
saadı kavgacı; görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Eğer Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, Danışma Kurulu önerisini tekrar okuya

rak, Yüce Heyetin oylarına sunacağım. 
(Danışma Kurulu önerisi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Yüce Kurulun oylarına sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir... (A. P. ve C. H. P. sıralanandan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
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V. — SEÇİMLER 

/. — Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan 
bir üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Gündemimizin, seçimlerle ilgili 
bölümüne geçiyoruz. 

Millî Eğitini Komisyonunda açık bulunan bir üye
lik için, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca, Artvin 
Milletvekili Sayın Ekrem Şadı Erdem aday gösteril
miştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir 
bağımsız üyelik için bugüne kadar Başkanlığa mü
racaat olmamıştır. 

Bu üyeliğe aday oknak isleyen Sayın bağımsız 
üye?.. Yok< 

Tekrarlanacaktır. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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

BAŞKAN — Açık oylaması yapılacak bir tasarı 
vardır, özetini gündemden okuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının açık oylama işlemi geçen birleşimde 
alınan karar gereğince, açık oy kutusu önce sıralar 
arasında dolaştırılmak, sonra kürsü önünde bekle
tilmek suretiyle yapılacaktır. 

VII. — GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

I..— 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanu
nunun 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 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Artvin 
Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 16 arkadaşının, 
Köy ve Mahalle Muhtarlarına ödenek verilmesi ve 
muhtarların 1479 sayılı (Bağ - Kur) Kanunu kapsa
mına alınmasına dair kanun teklifleri ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları. (1/438, 2/28, 2/58, 
2/207, 2/303, 2/379, 2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) 
(V 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görü-
rübnesine başlıyoruz. 

Az önce onaylanan Danışma Kurulu önerisi uya
rınca, gündemin 4 ncü sırasında yer alan, 18.3.1924 
Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 10 ncu Mad
desine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
İle, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kastamonu 

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

(2) 367 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Milletvekili Hasan Tosyah'nın, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 4 arkadaşının, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Cum
huriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 16 arka
daşının, Köy ve Mahalle Muhtarlarına Ödenek 
Verilmesi ve Muhtarların 14?9 Saydı Bağ - Kur 
Kanunu Kapsamına Alınmasına Dair Kanun Teklif
leri ve İçişleri ve Plan komisyonları raporlarının gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yerini almıştır. 
Sayın Hükümet?.. Burada, 
Konu ile ilgili raporun okunup okunmaması hu

susunda onayınızı alacağım: 
Aykırı olarak, raporun okunmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde gruplar adına söz alan: Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Orhan Oğuz. 

Şahısları adına söz alan sayın arkadaşlarımı bil
gilerinize sunuyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına, Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına, Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş. 

Şahıslan adına söz alan arkadaşlarımı bilgilerini
ze sunuyorum: Saym Ekrem Sadi Erdem, Sayın Re
şit Ülker, Sayın Mehdi Keskin, Sayın Osman AykuL 
Sayın Fahri özcelik, Sayın Hasan Yıldırım, Saym 
Tufan Doğan Avşargil, Saym Kemal Çilesiz, Sayın 
Celâlettin Ezman, Saym Niyazi Onal, Saym Sabrı 
Tığlı, Saym Enver Akova, Saym Hikmet Baloğlu, 
Saym Hasan Tosyalı, Saym İfyas Kılıç, Saym Ünat 
Demir ve Saym övet. 

Gruplar adına görüşmelere başlıyoruz. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan Oğuz, 

buyurun efendim. 
Süreler, bilindiği gibi, 20 dakikadır. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Eski
şehir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Uzun süreden beri münakaşa edilen ve nihayet 
Yüce Meclisin bugünkü gündeminde yerini alan, 
muhtarların sorunlarını çözüme kavuşturacak kanun 
tasarısını ve tekliflerini görüşmeye başlamanın bah
tiyarlığı içerisinde hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mahalle ve köylerimizin 
yönetiminde birinci derecede, devlet adına, sorum
luluk yüklenen muhtarlara ilişkin bu kanun tasarı ve 
teklifleri üzerinde Adalet Partisinin görüşlerini huzu
runuzda arz edeceğim. 

Ülkemizde yıllarca kendilerini toplum hizmetine 
vermiş olan muhtarlar, değişen şartlar karşısında sa
bit kalan statülerinin ıslah edilmesini, ancak teşkilat
larım tamamladıktan sonra isteyebilmişlerdir. Bu hak
larını isteme biçimi fevkalâde haysiyetli ve fevkalâde 
vatansever bir düzeyde olmuştur. 

Ülkemizin içinde bulunduğu nazik dönemin bilin
ci içinde, sadece yasal yollardan hareket ederek ses
lerini duyurmuşlar ve isteklerini ortaya koymuşlar
dır. Rejim konusunda, ülkemizin bütünlüğü, birliği ve 
beraberliği, huzur meselesinde fevkalâde hassas ve 
dikkatli olan Muhtarlar Birliğinin bu davranışım 
övgüye lâyık buluyoruz. 

Seçimle işbaşına gelen insanlar güçlüdürler. Bu 
kuvveti, meşriyetin ana kaynağı olan milletten alır
lar. Bu durumlarına rağmen, muhtarların, hak iste
me konusundaki titiz davranışları belli bir seviyenin 
ve belli bir sorumluluğun eseridir. Türk milleti, hayat 
tarzı olarak, hür demokratik nizamı benimsemiştir. 
Bu sistem içerisinde en önemli yerlerden birini de 
muhtarlık müessesesi işgal etmektedir. Bu sistem, ma
hallî idareleriyle, Parlamentosuyla bir bütündür. Muh
tarlar, kendi sorunlarını kamuoyunun dikkatine su

narken, onu, çeşitli düzeydeki platformlarda tartışır
ken, bu temel esasları gözönünde bulundurmuşlar 
ve rejime sıkıntı vermemeğe azamî ölçüde itina gös
termişlerdir. Köyde Devletin, mahallede halkın tem-
sifcisi olan ve Türk milletinin gerçek ihtiyacından do-
âan muhtarlık müessesesi, topîum hayatımızda çok 
önemli görevler vermekte ve halen de bu görevlerine 
devam etmektedirler. 

Bugün ınuhtarlaırımıza çeşitli kanunlarla yükle
miş olduğumuz, vermiş olduğumuz görevlerin sayısı 
100'ü, 150'yi geçmiş bulunmaktadır. Doğumdan ölü
me, askerlikten vergiye kadar çok çeşitli görevleri 
vardır muhtarların. Muhtarlık müessesesini, çağımı
zın değişen şartlarına göre gözden geçirmek zamanı 
artık gelmiştir, hatta biraz da geçmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, her şeyden 
önce, muhtarların hukukî, iktisadî ve sosyal statüle
rinin adamakıllı belirlenmesi lâzımdır. 

Muhtarlara, yapmış oldukları ve üstlendikleri gö
revlerle orantılı olarak kişilik kazandırılmalıdır. Bu 
konuda, müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun 
tasarı ve teklifleri önemli bir adım olacaktır. Kamu 
hizmeti gören muhtarlar, mutlaka, diğer benzerleri 
gibi, diğer kamu kesimindeki görevliler gibi, yetkiler
le teçhiz edilmelidir. Topluma yararlı olan insanlar, 
Devletin himayesi. altında olmadırlar. Bunun için ne 
lazımsa yapılmalıdır. Bu konuda, bütün siyasî parti
lerde bir anlayış ve görüş birliği teşekkül etmiş bu
lunmaktadır. Ortak nokta âdeta kendiliğinden teşek
kül etmiştir. 

Müzakere ettiğimiz kanun, muhtarların Devlete 
ve halka karşı yapmış oldukları hizmetler karşılığa 
konusunda, bugüne kadar olmayan açıklığa ve ber
raklığı getirmekte ve onu da müesseseleştirmektedir. 
Bu suretle, muhtarlarla haîk ilişkilerindeki birçok sı
kıntılı durumlar ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda, 
muhtarlar, bu kanun tasarısı ve tekliflerle sosyal gü
venceye de kavuşturulmaktadırlar. Bağ-Kur ile olan 
ilişki, bu tasarı ve tekliflerle sağlanmış bulunmakta
dır. Bundan böyle muhtarlık müessesesi daha kişilikli 
ve daha fonksiyoner hale getirilmektedir. 

Adalet Partisi Grupu olarak, muhtarları bu statü içe
risinde görmenin mutluluğunu duyuyoruz. İleride, bu 
statülerinde belki yeni düzenlemeler yapma ihti
yacı gene de hasıl olacaktır. Muhtarlık müessesesini, 
hem muhtarlarımıza, hem memleketimize, hem mille
timize lâyık düzeye kavuşturmak, Adalet Partisi 
Gmpunun amacıdır. Devletin en uçtaki temsilcileri
ne, halkla devlet ilişkilerinde köprü vazifesini gören 
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muhtarlara, ülkemize ve nüllcünizc bu kanunun ha
yırlı cumasını diliyoruz, temenni ediyoruz ve Adalet 
Partisi Grupu olarak b.ı kanun teklifinin meclisleri
mizde süratle geçmesini ve müessesenin lâyık oldu
ğu düzeye kavuşturulmasını temenni ediyor, hepinize 
saygîlar sunuyorunî. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini sayın Oğuz, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Mus

tafa Güneş, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA GÜNEŞ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Şehir ve Kasabaların Mahalle Muhtar ve Yöne
tim Kurullarına Dair 4541 sayılı Yasa ile, 442 sayılı 
Köy Yasasına ilişkin bazı maddelerine fıkralar ek
lenmesi, bazı maddelerin değiştirilmesi ile, köy ve ma
halle muhtarlarına Devletçe maaş bağlanması ve sos
yal güvence sağlanmasını getirecek olan yasa tek
lif ve tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun görüşünü bildirmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, şehir ve kasabaların mahal
leleri ile, köylerin yönetiminde birinci derecede, dev
let adına sorumluluk yüklenen kişi, köy ve mahalle 
muhtarlarıdır. Halen mevcut yasalara göre, gerek yet
ki ve gerekse sorumluluk bakımından, muhtarların, 
diğer kamu görevlilerinden hiçbir farkları yoktur. 

Durum böyle iken, bütün bu sorumlulukları yük
lediğimiz ve kendilerinden birtakım kamu hizmet
leri beklediğimiz muhtarlara, Anayasamızın, çalışma 
hayatım düzenleyen 42 nci maddesinin emredici hü
kümlerinin gerekleri bugüne kadar yerine getirilme
miştir. Muhtarlara, sosyal güvence hakkı ve çahşma-
sıyle taşıdığı sorumluluğun karşılığı olan, devletçe ma
aş ödenme mecburiyeti henüz kanunlarımızca bir 
hükme bağlanmamış bulunmaktadır. 

İşte, bu temel düşünceden hareket ederek, Cum
huriyet Halk Partisi, gerek 1969 ve gerekse 1973 
MiEetvekiEi Genel Seçimleri Bildirgesine, muhtarla
ra maaş bağlanması görüşünü almıştı ve bu görüşü 
seçim bildirgesine koymazdan evvel, Sayın Ordu Mil
letvekili Ferda Güleyln başkanlığında, parti içerisin
de bir mahallî idareler komisyonu kurulmak suretiy
le bu tespit edilmiş; bu tespit sonucu seçim bildirgesi
ne alınmıştı ki, o zaman hiçbir siyasî parti, 1973 se
çimlerine kadar ve hatta şu yasa teklifleri verilinceye 
kadar bunu aklına getirmediği gibi, Cumhuriyet Halk 
Partisi ile de «Muhtarlara maaş bağlayacaklardır» di
ye alay etmişlerdi. 

O günden bu yana da aynı görüşü savunmuş
tur Cumhuriyet Halk Partisi. Yalnız bu görüşü savun
makla da kalmamış, bu görüşü gerçekleştirmek ve 
yasalaştırmak için de, Grupumuz üyelerinden İstan
bul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, Ordu Milletve
kili Sayın Memduh Ekşi'nin, Malatya Senatörü Sayın 
Hamdı Özer'in ve Artvin Milletvekili Sayın Ekrem 
Sadi Erdemdin, arkadaşlarıyle birlikte ayrı ayrı ha
zırlamış oldukları, muhtarlara maaş bağlanması ve 
sosyal güvence sağîanmasıyle ilgili yasa tekliflerini, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun tasvibini alarak, 
yasalaştırmak üzere Yüce Meclisimizin huzuruna ge
tirmeye muvaffak olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi Genel Başka
nı İsparta Milletvekili Sayın Süleyman Demirel de 
bir kanun teklifi vermiştir dört arkadaşıyla birlikte; 
an?.a bu kanun teklifi bir maddeliktir ve hiçbir şey 
anlaşılmamaktadır. Teklif, teknik bakımdan hatalı
dır. Bu nedenle de, gerek İçişleri Komisyonu, gerekse 
Bütçe Plan Komisyonu bu teklifi dikkate almamış
lardır. Doğrudan doğruya, milletvekillerinden, diğer 
siyasî parti milletvekillerinden gelen teklifin üzerin
de durmuş ve yüce huzurunuza getirmişlerdir. 

Bu tekliflerle birlikte, diğer siyasî partilerce de 
verilen teklifler Yüce Parlamentodan geçerse - ki, ge
çeceğine inanıyoruz - böylece, ülkemizde, kendileri, 
mevcut kanunlarımıza göre kamu görevlisi sayılıp ve 
fakat yaptıkları hizmet karşılığında devletten maaş 
alamayan 53 bin civarında köy ve mahalle muhtarı 
vatandaşımız, devletten maaş alacak, aynı zamanda 
sosyal güvenceleri sağlanmış olacaktır. 

Böylece de, Cumhuriyet Haik Partisi, daha önce
ki seçim bildirgelerinde belirtmiş olduğu ve muhtar
larımıza verdiği bu yüce sözü yerine getirmiş ola
caktır. 

Köy ve mahalle muhtarlarımız ücret veya dolaylı 
yollardan cüzî bir ücret almanın ezikliğinden kurta
rılmış olacaklardır. 

Bu amaçladır ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak, muhtarlarımıza devlet tarafından ödenecek 
maaşîa, onlara sosyal güvence getirecek bu yasa tek
liflerini savunduk ve savunmaya devam ederek, yasa 
teklifine olumlu oy vereceğiz. En iyi biçimde çıkma
sını sağlamaya çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri, 7 Nisan 1924 tarihinde yürür
lüğe konmuş olan 441 sayılı Köy Yasası ile, 1944 
tarihinde çıkarılan, şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Yasalar, muhtarı, köy ve mahallenin başı; aynı za-
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manda, devlet adına, o mahalle ve köyde kamu hiz
metlerini yürütecek en büyük görev ve sorumlulukları 
yüklenen kişi saymıştır. 

442 sayılı, yani bundan 53 yıl önce yürürlüğe kon
muş olan, yarım asrı aşkın, Köy Kanununun 10 ncu 
maddesi: «Muhtar köyün başıdır. Bu kanuna göre, 
köy işlerinde söz söylemek, emir vermek ve emri 
yaptırmak muhtarın hakkıdır ve görevidir. Muhtar, o 
köyle ve o mahallede, Devletin hizmetini gören me
murudur. Devlet işlerinde vazifesini, Köy Kanununun 
36 ncı maddesine göre yürütür..» der. Yine, Köy Ka
nununun 11 nci maddesi, «Köy muhtarının ve yapa
cağı işte, köy muhtarı ile birlikte olanların, köy işle
rinde kusurları anlaşılırsa, devlet memuru gibi muha
keme edilir ve ceza görür» demektedir. Mahalle muh
tarları da, 5442 sayılı Yasaya göre böyledir. 

Bu duruma göre, her iki yasnın da ilgili hüküm
leri, köy ve mahalle muhtarlarını, yaptıkları görev ve 
sorumluluk açısından devlet memuru niteliğinde say
mıştır. Kamu hizmeti gören bu kişilerin hizmetleri 
ve cezalandırılmaları, devlet memurlarına uygulanan 
yasa hükümlerine tabi iken, devletten maaş almama
ları, bugünkü mevcut yasalarımıza tamamen ters düş
mektedir. O halde, gördükleri hizmet ve yüklendik
leri sorumluluk açısından devlet memuru sayılan köy 
ve mahalle muhtarlarına devletçe maaş ödenmesi ve 
sosyal güvence bakımından geleceklerinin garantiye 
alınması, bu vatandaşlarımızın en doğal ve hem de 
yasal haklan olmalıdır. İşte, bu nedenlerden dolayı 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, yasa değişik
liği için Yüce Meclise teklifler getirdik. 

Sayın milletvekilleri, 442 sayılı Yasa, bakınız, köy 
muhtarlarına ne gibi görevler yüklemiştir: Köy muh
tarlarının görevlerini ikiye ayırmıştır. 

1. Devlet işleri. 
2. Köy işleri. 
36 ncı maddeye göre, muhtarın göreceği devlet iş

leri şunlardır : 
1. Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, ni

zamları köy içinde ilân etmek veya halka anlatmak; 
kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisi
ne verilecek işleri görmek. 

2. Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği, can ve 
mal emniyetini korumak, asayişi sağlamak. 

3. Salgın ve bulaşıcı hastalıkları günü gününe 
Hükümete haber vermek. 

4. Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hasta
lara ilâç yapmasını men etmek ve hükümete haber 
vermek. 

5. Köylünün, çiçek ve bulaşıcı hastalıkların aşı-
s;yle aşılanıp, hastalıktan korunmalarına çalışmak. 

6. Köye gelip gidenlerin, ne için gelip gitmekte 
olduklarım anlamak ve bunlar içinde şüpheli adam
lar veya ecnebiler görülürse, hemen yakın karakola 
haber vermek. 

7. Her ay içinde, köyde doğan, ölen, nikahlanan 
ve boşananların defterlerini yapıp, ertesi ayın 10 ncu 
gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün 
nüfus defterini birlikte götürerek, vukuatı yürüttür
mek. 

8. Vergi toplamak için gelen tahsildara yol gös
termek, yardım etmek. Tahsildarın yolsuzluğunu gö-
mrse» hükümete haber vermek. 

9. Asker toplamak ve bakaya kaçakları hükü
mete haber vermek. 

lft. Köy civarında eşkiya ve hırsız görürse hükü
mete haber vermek, elinden gelirse yakalatmak; 

Köyün ırzına, canına ve malına el uzatan ve hü
kümet kanunlarını dinlemeyen kimselerin köy koru
cuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak, hüküme
te teslim etmek; 

Köy sının içinde yangın ve sel olursa, köylüleri 
toplayıp, söndürmeye ve çevirmeye çalışmak, orman 
yangınlarında sınırdan dışarı dahi yardıma mecbur
durlar. 

Mahkemelerden gönderilen celpname, her türlü 
tezkere ve hükümleri lâzım gelenlere bildirerek, iste
nilen işleri yapmak ve mahkeme mübaşirlerine, jan
darmaya, polise, vazifesinde kolaylık göstermek; 

İhzar ve tevkif müzekkereleri, bazı adamların ka
nun namına tutulmasını emreden mahkeme kâğıdını 
gösterdikte, arandan kimseleri kâğıdı getirenlere tut
turmak; 

Zarar görenlerin şikâyeti ve bilip işitenlerin haber 
vermesi üzerine, sorup araştırmak; 

Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine 
söyleyip, gerekli kararları almak. 

Ayrıca, muhtarın, devlete ait göreceği, yukarıda 
16 madde olarak saydığımız görevlerden başka, bilhas
sa köy muhtarlarının göreceği köy işleri vardır. Bun
lar, Köy Kanununun 13 ncü maddesinde belirtilmiş
tir. Bunları da katarsak, hem iş hacmi ve hem de 
doğacak sorumluluklar açısından köy ve mahalle 
muhtarlarının Devlete karşı yürüttüğü hizmet, 657 sa
yılı Yasa ile görevlendirilmiş, kamu hizmeti gören 
devlet personelminkinden daha ağırdır. 

O hakle, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olara!;;, 
köy ve mahalle muhtarlarına ödeneeck ve yasa ile 
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belirlenecek, müzakeresini yapt-ğımız maaş kanununa 
olumlu oy vereceğimizi arz ederiz. 

Kaldı ki, bu yasa Yüce Meclisin tasvibinden ge
çerse, ileride, köy ve mahalle muhtarlarımızın kali
telerinin de yükseleceği;, dalıa ehil, daha tecrübeli 
kişilerin bu göreve seçileceği inanandayız, 

Yine Köy Kanununun 38 nci maddesi, «Köy muh
tarlarına, köy işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve 
kötü söyleyenler, devlet memuruna karşı koyanlar 
gibi ceza görürler» demekle, Köy Kanunu, köy muh
tarlarını; maaş ve ücretler kısmı hariç, diğer sorum
luluktan açısından, kamu hizmeti gören devlet per
soneli niteliğinde sayar. 

Bu nedenlerle, kanunla memur sayılıp, suç işlediği 
zaman Memurin Muhakemat Kanunu prosedürü için
de yargılanan bir hizmetliye de Devlet Fîazinesinden 
aylık maaş ödenmesi ve diğer devlet memurları gibi 
sosyal güvencelerine kavuşturulmaları açısından 
BAĞ '. KUR Yasası kapsamına alınmaları görüşünü 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak savunuyor ve 
katılıyoruz. 

Sayın miiletvekilîeri, özellikle köy muhtarlarının 
görevleri daha ağırdır. Zira, köy muhtarları köy büt
çesinden çok az bir maaş ahriar. Köy muhtarlarının 
almakta oldukları yıllık ücret tutarı, ortalama 2 000 
lirayı geçmez; ama, masrafları alabildiğine geniştir. 
Köye gelen devlet memurları ve birçok yabancı kişi
ler muhtara misafir olurlar. Muhtar, gelenleri ağır
lar. Herhangi bir devlet veya köy işi için, bağlı bu
lunduğu il, ilçe, bucak gibi yerlere gider gelirler, 
masraf ederler. Buna karşılık, harcırah veya köy büt
çesinden herhangi bir masraf almazlar. Köy ve dev
let hizmetine keselerinden yaptıkları masraf, köy büt
çesinden almakta oldukları ücretin birkaç misli olur. 
İşte, bu nedenler de dikkâte alınırsa, muhtarlara maaş 
bağlamak, sosyal güvencelerini garantiye almak, bu 
görevlilerin tabiî hakkı oluyor. 

Ayrıca, özellikle köy muhtarlarına kişilik kazan
dırmak da gerekir. Şöyleki, köylerde devleti temsil 
eden bir kişi olarak, kanun, muhtarı köyün en bü
yüğü ve başı saymıştır. O halde, köye görevîe gelen 
devlet memurları ve güvenlik kuvvetleri, kim olursa 
olsun, köy ve mahalle muhtarlarına saygı duymalı; 
onu, köy ve mahallede devleti temsil eden bir kişi 
olarak bilmelidirler; ama, durum böyle değildir. Çok 
köylerimizde köy muhtarları, güvenlik kuvvetlerinin, 
özellikle jandarma ve karakol kumandanlarının bas
kısı altında ezilirler; hatta, jandarmanın, polisin yap
makla mükellef oldukları görevi muhtardan isterler. 

Muhtarlar, bu gibi görevi, gücünün ötesinde olduğun
dan yapamadıkları için, bazı kez dövülürler, sövülür
ler, hakarete uğratılarak nezarete atılırlar, ve işkence 
görürler. Muhtarlarımıza bu yönden de kişilik, say
gınlık kazandırmamız gerekmektedir ve şarttır. 

Sayın milletvekilleri, teklifin 1 nci maddesi, 
18 . 3 . 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununun 
19 ncu maddesine göre, köy derneğince muhîara muh
tarlık ödeneği olarak takdir edilecek ücrette, nüfusu 
5GÖ'e kadar olan köy muhtarlarına ödenecek aylığın 
göstergesi olarak 601, nüfusu 50O'den fazla olan köy 
ve mahalle muhtarları için ise, 90 göstergesini ta
ban almıştır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu 
kıstası az görüyoruz. Teklifle belirtilen biçimde, nü
fusa 50ö'e kadar olan köyler için göstergenin 6Ö'dan 
200'e; nüfusu 500'den yukarı olan köy ve mahalle 
muhtarları için konan taban göstergenin 98'dan 250'ye 
çıkarılmasına uygun olacağına inanıyoruz. 

Ayrıca, yasa tekliflerinin, İçişleri Komisyonunun 
görüşüne uygun olan 2 nci maddesinde de belirtildi
ği gibi, «köy muhtarlarına - salma hariç - köy ge
lirlerinin ve ortak mallar gelirlerinin yeterliği ölçü
sünde, devletçe verilecek ödenek miktarını aşmamak 
şartıyle, ihtiyar heyeti kararı île, köy bütçesinden 
de aylık ödenerek verilir» görüşüne, «Bu ödenek, 
devletçe verilecek ödeneğin % 50'sini aşamam» iba
resi konulmalıdır. 

Yine, teklifin, İçişleri Komisyonu olarak, 3 ncü 
maddesinde, Bütçe Plan Komisyonunun bu teklifte 
yer alan 2 nci maddesinde, «Şehir veya kasaba, ma
halle muhtarları, 4541 sayılı Kanuna göre harç ge
lirlerini mal sandığına yahrır'ar. Yatırılan harç mikta
rının % 25*1 kendilerine prim olarak ödenir» hükmü 
getirilmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gmpunun görüşü olarak, 
bu da yetersizdir. Bu miktar, % 25'ten % 50,'ye çı
karılmalıdır. 

Ayrıca, muhtarların kullanacağı evrakı matbua, 
tek tip olmah; örnekleri içişleri ve Maliye Bakan
lıklarınca hazırlattırılarak, Türkiye Muhtarlar Fede-
rasyonunca ve Konfederasyonumda bastırılıp, köy ve 
mahalle muhtarlarına, kârsız olarak, maliyet bedeline 
dağıtılmalıdır. Özellikle büyük kentlerimizde, mahal
le muhtarlıklarına büro temini zor durumdadır. 

Bu nedenle de, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak biz, merkez nüfusu 2C/0 000*in üzerinde olan 
illerimizde mahalle muhtarlarına, kamu hizmetinin 
rahatlıkla yürümesi için ayda 1 000 lirayı geçmemek 
kaydı Ue, büro kirasının devletçe ödenmesini ve ya-
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saıım komisyonca kabu! edilen 9 ucu maddesinde 
belirtilen, «Bu kanun yayım tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer» hükmünün değiştirilerek « 1 . 3 . 1976 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer» şeklinde olma
sının uygun düşeceğine inanıyoruz. 

Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve derneklerinin 
ayakta kalmalan ve yaşamaları bakımından maddî 
olanağa ihtiyaçları vardır; teklifte buna yer veril
memiştir; büro kirasına yer verilmemiştir. Özellikle 
şehir muhtarlarının bugün için belki - büyük kent
leri kastederek söylüyorum - ayda, gelirlerinin 5 €D0 
liradan aşağı düşmediği vaki iken, biz bunların eline 
2 000 - 3 000 lira para kıstırsak, acaba bu muhtar
larımız görev yaparlar mı? Bu muhtarlarımız kamu 
hizmetini görmek için herhangi bir odaya sahip mi
dirler? Şu halde, teklifte olmamakla beraber, vere
ceğimiz bir teklifle nüfusu 200 bini aşkın illerimizde 
görev yapan mahalle muhtarlarının - 1 000 lirayı geç
memek üzere - büro kiralarım ödemek devletin görevi 
olmalıdır. 

Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve Derneklerinin, 
ayakta kalmalan ve yaşamaları bakımından maddî 
olanağa ihtiyaçları vardır. Bu amacı gerçekleştirmek 
için, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, muh-
tarlarca elde edilecek harç gelirlerinin, devlet adına 
mal sandıklarına yatırılacak paydan % 5'in Fede
rasyon hissesi olarak belirlenmesinin yararlı olacağı
na inanıyoruz. 

İçişleri Komisyonunca kabul edilen 7 n-ci; Bütçe 
Plan Komisyonunca kabul edilen metnin 6 ncı mad
delerinin sonlarına, «Devlete ait harç gelirlerinin % 5'i 
Federasyon hissesidir» şeklinde madde eklenmesinin 
yararlı olacağı görüşündeyiz. 

Grupumuzun görüşü olarak, konuşmamızda belirt
tiğimiz ve yasaya konulmasını istediğimiz ek ve de
ğişikliklerle ilgili konulara ait önerilerimizi yazılı me
tinler olarak Sayın Başkanlığa sunacağımızı arz ede
riz. 

Yasanın, tüm halkımıza, mahalle ve köy muhtar
larımıza, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak ha
yırlı olmasını diler, yasaya olumlu oy kullanacağımızı 
belirti'i1, Yüce Parlamentoyu Grupızın adına saygıyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Açık oylamaya iştirak etmemiş sayın üyeler oyla

rını kullansınlar, rica ediyorum. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Vedat On

sa!, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Köy ve mahalle muhtarlarına ödenek verilmesi ve 
muhtar'arın BAĞ - KUR kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi konusunda Demokratik Parti Gru-
punun görüşlerini arz edeceğim. 

Mühîarhk nıüesesesl, demokratik hayatımızın te
mel müessesesidir. İlk seçimler memleketimizde muh
tar seçimleri ile yapılmıştır ve demokratik hayatın 
memleketimizde süratle yerleşmesi ve milletimizin 
demokratik hayata kolaylıkla alışmasında muhtar 
seçimlerinin çok eski tarihten beri yapılagelmekte 
olmasının büyük rolü vardır. 

Muhtarlar, köylerde, devletin temsilcisi olarak 
görev görürler; devlet memurlarının mesuliyetini yük
lenmişlerdir; ağır mesuliyetlerine bağlı olarak bugü
ne kadar ücret bakımından tatmin edilmiş bir du-
rumları^yoktu ve düşünülmemişti. 

Bu bakımdan, köy ve mahalle muhtarlarına maaş 
bağlanması ile ilgili olarak getirilmiş olan kanun 
teklifine Demokratik Parti Grupu müspet oy vere
cektir. 

Köy ve mahalle muhlarlamıa devletçe maaş ve
rilmesine paralel olarak, köylerde çalışan koruculara, 
bekçilere de maaş bağlanmasının düşünülmesinde 
Demokratik Parti olarak fayda mütalaa ediyoruz. 

Bütün partilerin seçim beyannamelerinde, muh
tarlara maaş bağlanması hususu yer almıştır. Bu konu, 
üzerinde çok konuşulan, bundan önceki dönemlerde 
de üzerinde konuşulan bir konudur. Gönül isterdi ki, 
bu kanun çok daha önceden gerçekleşsin ve muhtar
larımız bugüne kadar devletçe bağlanmış olan maaşı 
alsınlar ve sosyal güvenceye de kavuşmuş olsunlar; 
ama maalesef, seçim dönemine yaklaştığımız bir sı
rada muhtarlarla figilı kanun teklifleri ancak ele 
alınabilmiş bulunuyor. 

Bu bakımdan, kanun teklifinde getirilmiş olan, 
«Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» mad
desini daha öne almakta fayda mütalâa ediyoruz, De
mokratik Parti Grupu olarak. Çünkü, bütün parti
lerin müşterek taahhüdüdür. Bütün muhtarlara maaş 
bağlamayı hepimiz taahhüt etmişiz, vaat etmişiz ve 
bunu çok geç gerçekleştirme durumundayız. Öyleyse, 
biç olmazsa 1 Mart 1976 tarihinden, itibaren kanunun 
yürürlüğe girmesi, bizim sebep olduğumuz bir adalet
sizliği büyük ölçüde düzeltecektir. 

Bunun yanında bir başka hususa daha işaret et
mek istiyorum. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
muhtarlar, köylerde Devletin temsilcisidir, bir devlet 
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memurudur. Onun yanında muhtarlar, yargı yetkisine 
de birçok bakımlardan sahiptir; kendilerine böyle 
bir görev de vermişiz. Geniş bir bölgede çalışırlar; 
köy, mahalle ve mezarlara bakarlar, nezaret ederler; 
onların dertleriyle, orada yaşayanların dertleriyle 
hemhal olurlar. Büyük bir mesuliyet yüklemişiz ken
dilerine. Ona mukabil, senelerce süren bir adaletsiz
liği düzeltiyoruz diye de ortaya çıkmışız Parlamento 
olarak, bütün partiler, siyasî teşekküller olarak; ama 
muhtarlara ne getiriyoruz? Getirdiğimiz ücretler tat
min edici olmaktan çok «zak bir seviyededir. 

Nüfusu 50öı'e kadar olan köylerde, ayda 60 gös
terge üzerinden muhtarlara maaş bağlayacağız; bu
günkü rayiçlere göre, 60 X 9 = 540 lira. 540 lira, 
takdir edersiniz, hiç bir şey ifade etmemektedir. Nüfu
su 50Cj'den fazla olan yerlere ve mahalle muhtarlarına 
90 gösterge üzerinden ücret verilecek, 9>0İ X 9 = 810 
lira; kesilecek; muhtarların yapmakta oldukları mas
rafları dahi kendilerine verememiş olacağız. Bir ada
letsizliği düzeltelim derken, çok güdük seviyede maaş 
bağlamak suretiyle yeni bir adaletsizliğe sebep ola
cağız. 

Bu bakımdan, Demokratik Parti olarak teklifimiz 
şu olacaktır: Elbette bu 60 ve 90, göstergeleri yük
seltilmelidir; fakat bir seviye koymak suretiyle de, 
muhtarlara verilen maaşların adaletten uzaklaşma
masını temin etmek mümkündür. Bu da, «muhtarlara 
verilecek olan ücretler, asgarî ücret seviyesinden aşa
ğı olamaz» sınırını getirmek suretiyle, bundan böyle 
muhtar maaşlarının gülünç rakamlar olmasına im
kân verilmemiş olacaktır. 

Maddeler konuşulurken, Demokratik Parti, yıllar
dır süren bir adaletsizliği önlemek noktasında gere
ken değişiklikleri getirecek ve Yüce Meclisin tasdikine 
elbette arz edecektir. Gecikmiş olan bu kanunu çı
karırken, bugüne kadar olan adaletsizlikleri gözönün-
de tutarak hareket etmemizde ve biraz evvel de ifade 
etmiş olduğum gibi, kanunun yürürlük tarihinin 
1 Mart 1976 olarak tespitinde büyük fayda mütalâa 
ediyoruz. 

Demokratik Parti olarak Yüce Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsal. 
Oy kullanmayan üyelerden, oylarını kullanmala

rım tekrar rica ediyorum efendim. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin 

Abbas, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ABBAS 
(Tokat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

442 sayılı Köy Kanununun, muhtarlara ödenek 
verilmesi için yeniden düzenlenmesi konusunda MİM 
Selâmet Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz 
s!mış bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken, asırlarca, Devletimizin itiba
rını, şeref ve haysiyetini köyde temsil etmek suretiyle 
hizmet görmüş olan muhtarlarımızın geçmişlerine ve 
halen sağ olanlarına grupumun minnet ve şükran 
duygularını arz eder, ölenlerine rahmet, hayatta olan
larına da sıhhatler dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten, yüzyıllarca, dai
ma, Devletine, milletine, istenen fedakârlığın azamî
sini yapmış o!an Türk köylüsü ve onun temsilcisi olan 
muhtarlarımız, gördükleri vazifeyi bilâ ücret fedakâ-
rane yapmışlardır. Şahsî işlerini, kazançlarını bir ta
rafa iterek, köyünün, zamanın icaplanna göre her 
türlü dertlerini, dileklerini ilgili mercilere ulaştırmak 
ve Devletin köyde kendinden istediği bilcümle hiz
metleri takati nispetinde yerine getirmeye çalışan 
muhtarlarımıza nihayei Yüce Meclisimiz, artık, gü
nün şartlarına göre hiç bir maddî imkân sağlamadan 
bu güzide hizmet mensuplarından fedakârlık bekîeme-
îîin haksızlık olacağı kanaatine vararak, kendilerine, 
asgarî ihtiyaçlarını karşılamak arzusuyla, bir ödenek 
tasarısı getirmiştir. Gerek bu tasarıyı getiren değerli 
arkadaşlarımıza ve gerekse grupları adına burada gö
rüşlerini arz eden saygıdeğer grup sözcülerine, me
seleleri dile getirdiklerinden dolayı da yine grupum 
adına teşekkür ederim. 

Aziz arkadaşlarım, hakikaten muhtarlar büyük 
. fedakârlık ve feragat örneği vermişlerdir ve vermek
ledirler. Bugün artık, günün değişen şartlarına göre 
kalkınan memleketimizin kalkınma hamlelerinin kö
ye kadar ulaşması arzusu, Türk köylüsünün, başına 
getirdiği muhtarın hizmetini köyün çerçevesinin dışı
na taşırmıştır. Onu, köyünün yolunu, köyünün suyu
nu, mektebini, camisini ve sair amme hizmetlerini 
sağlatmak için defaatle merkezî hükümete ve bölge
lere göndermekte ve bütün bu fedakârlıklar karşısın
da, yine, hiç bir harcırah verememektedir. 

Hakikaten, bugünkü şartlar altında muhtarlık 
yapmak, köyde çoluğunu çocuğunu, geçimini ihmal 
ederek, âdeta iflâs etmekle bir tutulabilecek bir iş 
yapmaktır. Çünkü, hizmet çoğalmıştır; hizmetleri gü
nü gününe yürütemezse, köyün meseleleri, dertleri, 
onu da, vatandaşları da rahatsız etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu sebeplerden dolayı, 
muhtarlarımıza, asgarî de olsa yapmış oldukları feda
kârlıkların bir ölçüde zararlarını karşılamak düşünce-
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siyle getirilen bu ödenek teklifi hakikaten yerinde bir I 
tekliftir. Grup olarak bu teklifi biz de müspet karşı
lıyoruz. I 

Değerli arkadaşlarım, yalnız grupumun görüşü 
olarak şunu arz edeceğim : I 

Bir ayırım vardır küçük köylerde, 500'e kadar nü
fusu o!an yerlere 60 X katsayı; nüfusu 500'den yu
karı olanlara da 90 X katsayı uygulaması talep edil
mektedir. Esasen bunu da bizler Bütçe Komisyonun- I 
da bu hale getirdik. Çünkü, gelen teklifler daha ba- I 
şifti. Şahsen ve grupum adına şu andaki kanaatim I 
odur ki; küçük köylerin muhtarlarının masraf iyi© ka- I 
saba ve.mahalle muhtarlarının masrafları ve gördük- I 
leri iş arasında pek fark yoktur. Zira o herhangi bir 
hizmeti gördürmek için köyden şehire gelmekte ta- I 
mamen işinden olmaktadır; diğerleri ise, daha geniş I 
imkânlara sahiptir. Hele mahalle muhtarlarımız şe- I 
birde oturmaktadır, köy muhtarı gibi onun üzerinde 
devletin bütün memurlarını karşılamak, göğüslemek, j 
onları ikramlamak ve hizmetlerini görmek için bir I 
köy muhtarının yaptığı masraf kadar da masrafı ol- I 
muyor kanaatindeyim. Çünkü, köye gelen devlet me
murunun - otel yoktur, fakir köydür, yatacak yeri I 
yoktur - yatınteasa, yedirilmesi, içirilmesi, ağırlan- I 
ması tamamen muhtarın şahsî fedakârlığına bağlıdır, I 
halta eksik olmasın bir çok memurlarımız da köye 
geleceği zaman «Kuzuyu hazırlayacaksın», hatta daha I 
ileri giderek bazıları köylümüzün inançlarına ve ge- I 
lenekîerine aykırı olarak içki dahi, şarap, rakı dahi I 
hazırlattırmak suretiyle maalesef köye bir hizmet gö
türme karşılığında onlara çok olumsuz, ağır mesuü- I 
yeller yüklemekte ve ağır teklifler yapmaktadırlar. 
Bugün bir kuzunun fiyatı 500 liradır arkadaşlar. De
mek ki ayda bir, bîr devlet memuru, birkaç kişi kes» I 
sc de köyde bir öğün yemek yese bir kuzuyla beraber, I 
bizim muhtara verdiğimiz bugünkü ödeneği zaten j 
bir öğün yemekte yerler. I 

Onun için muhtarlara bu farklı uygulamayı kaldır- I 
inak süratiyle hepsini müsavi yapacak şekilde müşte
reken bir önergeyi de vermiş bulunuyoruz. Hepsinin 
aynı ödeneği almasında fayda vardır. I 

Değerli arkadaşlarım; getirilen kanunda bugüne 
kadar geçmiş hizmeti olan muhtarların, halen- muh- I 
tarhktan çıkmış olanların veya muhtarlığı devam 
edenlerin arzu ettikleri takdirde BAĞ-KUR'a aidat
ların! ödemek suretiyle borçlanma hakkı tanımış, 
bundan böyle muhtarlık yapacaklara da ve halen hiz
met görenlere de bu kanunun çıkışından itibaren bir 
sene içerisinde müracaat hakkı tanımak suretiyle | 
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onların da devletin sosyal hizmetlerinden faydalanan 
diğer kişiler gibi sosyal haklara kavuşturulması esa
sı getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, grup olarak bu kanunun 
çıkması ve en iyi şekilde kanunlaşması yönünde oy 
vereceğimizi beyan eder, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarına. 

Teşekkür ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Abbas. 
Kişisel olarak sayın Ekrem Sadi Erdem, buyurun 

efendim. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, ilk defa 1969 yılında Cum
huriyet Halk Partisi programında yer almış bir konu
nun gerçekleştirilmesi hususunda, bugün burada di
ğer partilerin yarışmasını, konuşmasını görmekten 
memnunluk, mutluluk duymaktayız. 

Muhtarlara ödenek verilmesi konusu, bir hayli 
gecikmeden sonra gündeme girmiş bulunmaktadır. Bu 
safhada konuya esasında karşı olan bir parti grupu 
yoktur; milletvekillerinin de bulunacağım sanmıyo
rum. 

Yasaların görüşülme ve aksaklıklarının düzeltil
mesi, zaman alıcı bir komi olarak karşımıza çıkmak
tadır Parlamentoda. Bu husus göz önüne alınarak bu 
yasanın, bugünün ve yarının gereksinmelerini karşıla
yabilecek şeklîde, iyi bir biçimde çıkarılmasına ihtiyaç 
vardır ve bütün partilerin, milletvekili arkadaşlarımın 
bu konuda değerli katkıları olacağını sanıyorum. 

Kanun teklifini veren bir arkadaşınız olarak, ko
misyon çalışmalarım izledim; bir çok kez muhtarlar
la da görüştüm. Tasarı ve teklifler çOk değişiktir. 
Ama bunlar, en iyi biçimde İçişleri Komisyonunda 
bir araya getirilmiş, değerlendirilmiş, kapsamı iti
bariyle, ödeneğin miktarı itibariyle em iyi esaslara bağ
lanmış bulunmaktadır ve bu görüş muhtarlarca da 
kabul edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, muhtarlara ve köy koru
yucularına devlet bütçesinden ödenek verilmesi ko
nusunun tarihçesine kısaca değinmek istiyorum. 

tik defa muhtar ve köy koruyucularına ödenek 
verilmesi, maaş bağlanması konusuna gerçekten 
Cumhuriyet Halk Partisinin 1969 Seçim Bildirgesin
de yer verilmişti. Bir düzen değişikliği programı 
niteliğinde olan bu bildirgede, kaır** ve yerel yöne
timde zorunlu gördüğü değişiklikleri program gerek
çeleriyle birlikte belirlemişti Bu programda, köy, 
belediye ve özel idarelere daha geniş serbestlik ve 
daha geniş maddî olanaklar sağlanması ve öylece 
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halka hizmet götürme kurumlarının güçlerinin arttı
rılması öngörülmüştü. Bu bildirgenin 105 nci say
fasının 1 nci paragrafında muhtar maaşları konu
sunda şöyle denmektedir: 

«önemli bir kamu görevi yapan, köylü ile dev
letin ilişkilerini yürütmede büyük sorumluluklar ta
şıyan muhtarlara devletçe aylık bağlanacaktır. Köy 
kâtipleriyle köy koruyucularının da aylıkları devlet
çe ödenecektir» denmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi programının bu bölümü 
ve 16 arkadaşımla birlikte verdiğim teklifimizin 
amacı, köyden toplanan gelirlerin köye kalmasıdır. 
Köy düzeyindeki kamu hizmetlerinin görülmesinde 
devlet, kendine düşen yükümlülükleri daha yeterli 
ölçüde üzerine almış olacaktır. Muhtar ödeneklerini 
programla alan Cumhuriyet Halk Partisi Bildirgesin
den sonra, yine bir sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekili 25.3.1970 tarihinde, muhtarlara aylık 
bağlanması konusunda ilk yasa teklifini vermiş bu
lunmaktadır. Bu teklifi ile defa veren Ordu Mil
letvekilimiz Sayın Menıduh Ekşi'd ir. 

Daha sonra İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
arkadaşları, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve arka
daşları tarafından, Malatya Senatörü Hamdı özer 
tarafından, benim 16 arkadaşımla birlikte vermiş 
olduğum çeşitli teklifler vardır. 

Sayın Demire] tarafından sunulan Hükümet tasa
rısı ile İsparta Milletvekili Demirel tarafından veri
len teklif arasında önemli farklar bulunmaktadır. 
Bu sorumsuz ve çelişkili davranışı kaydederek geçe
ceğiz ve sayın milletvekillerinden, bu farklı öneri
lerden muhtarların lehine olanı benimsemelerini bek-
diğimizi belirteceğiz. 

Sayın DemirePin İsparta Milletvekili olarak sun
duğu teklifle Başbakan olarak sunduğu tasarı ara
sında, bu yasanın kapsamı, ödeneğin miktarı ve 
sosyal güvenlik bakımından 3 büyük fark vardır. 
Sayın Demirel, Hükümet Tasarısında sadece köy 
muhtarlarına ödenek verilmesini öngörmektedir. 
8 000'i aşkın mahalle muhtarı bu yasadan, tasandan 
faydalandırılmak istenmemiştir. Muhalefet millet
vekili olarak verdikleri teklifte köy ve mahalle muh
tarlarını yasa kapsamına almış bulunmaktadır. 

Yine tekliflerde, muhtarlara Devlet Personel Ya
sasındaki derece ve kademe esaslarına göre maaş 
verilmesini istemişken, Hükümet tasarısında büyük 
küçük köy ayırımı yapılarak, 500 ve 800 lira gibi 
bugün için gerçekten bir değer ifade edilmeyen maaş 
teklifinde bulunulmuştur. 

Yine tekliflerinde, memurlarım yararlanacağı 
emeklilik haklarından yararlanması öngörüldüğü hal
de, tasarıda sosyal güvenlik konuşanda bir hüküm 
getirmemiştir Hükümet. Ama Hükümet tasarısında 
gerçekten bugünkü, burada görüştüğümüz konu
ya giren, konunun kapsamına giren hükümetin bir 
katkısı bulunmamaktadır. Görülüyor ki, muhale
fet milletvekili olarak bir başka biçimde düşünüldü
ğü hakle, Hükümet Başkam olarak aynı görüşler 
bu defa reddedilmiş bulunmaktadır. Normal olan, 
her zaman tutarlı ve geçerli sayılacak davranış için
de ve içtenlikH olmaktır. Politikacı muhalefette 
başka, iktidarda başka... 

BAŞKAN — Sayın Erdem, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Tasarının tümü üzerinde görüşüyoruz, rica edi
yorum/ 

EKREM SADİ ERDEM (Devamla) — Evet 
efendim, eleştiriyorum, tümünü eleştiriyorum. 

... iktidarda başka olmamalı; ama bu kurallar 
Demirel'e göre değildin Sayın Demirel, muhtarla
rın ödenekleri konusunda muhalefet milletvekili ola
rak attığı adımı, Başbakan olduğu zaman geri al
mıştır. Bu ilginç örneğin tüm arkadaşlarca değer
lendirileceğini, aksaklıkların giderilmesinde yardım
cı olacağı için belirtmiş buhınmaktayım. 
İçişleri Komisyonu konuyu uzman üyelerin katkı

sı ile ayrıntılarım görüşerek tutarlı, geçerli sayıla
bilecek bir metin oluşturmuştu. Bu metne göre ma
halle muhtarları da yasanın kapsamına alınmıştır. 
Aynı nitelikte kamu görevi yapan muhtarları öde
nek bakımından ayırmak, eşitlik ilkesine aykırı gö
rülmüştür ve haklı bir neden gösterilemez. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Erdem. 
EKREM SADİ ERDEM (Devamla) — Taban üc

retleri bakımından, asgarî ücret yerine; İçişleri Ko
misyonu, Personel Yasasındaki en düşük derecede
ki maaşı esas almıştır. 

Sosyal güvenlik bakımından ise, Emekli Sandı
ğı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur tar
tışılmış, neticede Bağ - Kur'a bağlanımıası daha 
uygun olacağı görüşü kabul edilmiştir. 

Hükümet kanadının ağır bastığı Bütçe Plan Ko
misyonunda, ödeneğin miktarına ilişkin maddede 
Hükümet tasarısına yaklaşılmışta-. Yani, 500 Ura 
540 liraya çıkarılmıştır. Bunun dışında, kapsam ba
kımından ve sosyal güvenlik bakımından ise, İçiş
leri Komisyonu görüşü bir ölçüde benimsenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; konunun herkesçe kabul 
edildiğini, kabul edilir olduğunu başlangıçta görmek-
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ten memnun olduğumuzu belirtmiştim. Ama, ya
sayı gerçekten bugünün koşullarına göre muhtarlara 
bir ödenek verme auıacıyle mi çıkarıyoruz; yoksa 
bir aldatmaca, bir göz boyama amacıyle mi burada 
yarışım yapıyoruz? Maddeler üzerinde önergeleri
mizin görüşülmesi sırasında bu husus meydana çıka
caktır. 

Muhtarlar, Personel Yasasındaki en küçük me
murun maaşına denk maaş almalıdırlar. Bu konuda 
çeşitli önergelerin verilmiş olduğu kanısındayım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Erdem, sü
reyi taştınız efendim, lütfen bitiriniz. 

EKREM ŞADI ERDEM (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

Sosyal güvenlik bakımından, muhtarların geçmiş 
hizmetlerinin de değerlendirilmesine olanak tanımak 
aslında sosyal güvenlik kavramının gereği bulun
maktadır. 

Konu, İçişleri Komisyonunda görüşülürken, bir 
kısım kamu personeli, görevlileri «Devlet, muhtarlara 
sadece devlete karşı yaptığı hizmetlerin karşılığını ve
riyor» demiştir. Halbuki bizim amacımız, sadece 
devlete karşı yaptığı hizmetlerin değil muhtarların 
köye karşı yapmış olduğu hizmetler de vardır, köy
lüyü de salma sıkıntısından da kurtarmaktır. Sal
manın köy hizmetlerine harcanabilmesi için, köy 
muhtarları ile birilikte köy korucularının da maaşa 
bağlanması zorunludur ve bunun 1.1.1976 tarihin
den itibaren uygulanmasında da zorunluk vardır; 
adalet icabıdır, eşitlik icabıdır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Hükümet adına Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 

Mahir Abhım, buyurun efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerH 
arkadaşlarım; 

Çok yerinde bir kararla bugün öncelikle görü
şü ̂ nesine karar vermiş bulunduğunuz, muhtarları
mıza ödenek bağlanması ve muhtariSnraızm sosyal 
güvenceye kavuşturulmasıyla ilgili, huzurunuza gel
miş bulunan metnin muhtevasına ve gayesine bakıl
dığı takdirde bunun her yönüyle halen işbaşında bu
lunan Hükümetimizin programına ve felsefesine uy
gun bulunduğu görülmektedir. Nitekim, işbaşında 
bulunan Hükümetinizin programı, mümkün olduğu 
kadar fazla vatandaşı ve hatta bütün vatandaşları 
sosyal güvenceye kavuşturmayı amaçlamış ve bu ne
denle de huzurlarınızda bulunan, gündemin birçok | 

maddelerini teşkil eden sosyal güvenlik tedbirlerini 
arka arkaya Yüce Parlamentoya sunmuş bulunmak
tadır. 

Köy muhtarlarına ödenek verilmesiyle ilgili huzu
runuzdaki metni, evvelâ yanlış anlaşılmaması için 
tasrih etmek gerekmektedir. Getirilmek îstenen, muh
tarlara maaş bağlanması değildir. Getirilmek istenen, 
bir kamu görevi, bir amme görevi görmekle yüküm
lü ve kendilerine, Devlete ait köy ve mahale sevi
yesinde sorumluluk ve görev verilmiş ol'an bu hiz-
metîülere, görevlerini daha etkili bir şekilde ifa ede
bilmeleri için bir ödenek bağlanması mevzubahistir. 
Evvelemirde bu hususun kesinlikle tasrihi lâzımdır. 
Maalesef basında ve hatta kendi parlamenter arka
daşlarımız arasında bu yanlış anlaşılmaktadır, gerek 
kanun tasarısının gerekse getirilen tekliflerde çoğu
nun özünü, ödenek niteliği teşkil etmektedir. Her ne 
kadar, İçişleri Komisyonunda görüşülürken bir maaş 
şekHne dönüştürülmesi hususu da mevzubahis olmuş
sa da, netice itibariyle; Meclisimizin gündemine ge-
îlen şekîl de, tasarının .ve tekliflerden çoğunun ruhu
na, esprisine uygun olarak gehneş bulunmaktadır. 

Tasarı, sadece köy muhtarlarını kapsamına al
makta idi. Bu nedenledir ki, köy derneğince takdir 
edilecek ücretten ayrı 500 ve 800 liralık bir meblâ
ğın muhtarlara ödenek olarak verilmesini öngörmek
te idi ve gene bu nedenledir ki, îçfşleri Bakanlığı 
bütçesine o ödenekler karşılığında konacak tahsisa
tın her yıl köy bütçelerine aktarılması suretiyle muh
tarlara bıı ödeneğin tediyesini öngörüyordu. 

Evvelâ huzurunuzdaki metne esas olarak alınmış 
olan bu Hükümet tasarısı, diğer parlamenter arka
daşlarımızın tekliflerinde ileri sürdükleri öneriler de 
gözönünde bulundurularak, İçişleri Komisyonumuzda 
esaslı bir değişikliğe tabi tutuldu. Bilâhara Bütçe 
Plan Komisyonuna intikal! eden metin, Bütçe Plan 
Komisyonunda sosyal güvenlik açısından da mahalle 
muhtarlarına - sadece köy muhtarlarına değil - ma
halle muhtarlarına da ödenek tahsis edümesi açısın
dan da olumlu bir değişikliğe tnbi tutulmak suretiyle 
Meclisimize sunulmuş bulunuyor. 

Değişikliği, müsaade ederseniz anahatFarı itiba
riyle üç kıssanda mütalaa edebiliriz. Evvelâ tasarıya 
nazaran önemli değişiklik, tasansıyle getirilmiş bu
lunan maktu miktarlar- kaldırılarak bir göstergeye 
raptedilmektedir huzurunuzdaki metinde. 

Tasarıya nazaran ikinci değişiklik; deminde arz 

J ettim, tasarı sadece köy muhtarlarım hedef almak
ta, onları kapmasına almakta okluğu halde, huzuru-
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mızdcki metin mahalle muhtarlarını da kapsama a*-
mak surctiyîe daha geniş muhtar kitlesini bu ödenek 
imkânlarından yararlandırmayı öngörmektedir. 

Daha geniş ve daha önemli bir değişiklik tasarıya 
nazaran, kanımca muhtarlara sosj'al güvenceye ka^ 
vuşturma imkânını §ağTayan yeni hükümler getirmiş 
olmasıdır. 

Hemen burada şunu ifade edeyim: «Hükümetin 
tasarısında muhtarların sosyal güvenliğiyle i&glli hiç 
bir hüküm bulunmamaktaydı; binaena'eyh Hükümet 
muhtarlarımız!?! sosya'. güven"'ğini düşünmem'şîir, 
ihma! edihniştir diye bir arkadaşımız ifadede bulun
du. 

Bunu huzurrarııiîzcla sorumlu Bakan olarak ke
sinlikle kabul etmiyorum. Sadece şu hususu takdir
lerinize arz etmek isterim ki; bugüne kadar Hüikümet 
olarak, Parlamentoya sunduğumuz tasarılara bir göz 
atılacak olursa, değil muhtarlarımızın, tarüada çalışan 
ırgatımızın bile, dağ başındaki çobanımızın bile, be
şikteki çocuğumuzun biîe, yaşlı kimsesiz ihtiyarımı
zın bile sosyal güvencesi Hükümetimiz tarafından dü
şünülmüş ve hepsiyle iîgili tedbirler, tasarılar halinde 
Yüce Parlamentoya sunulmuş bulunmaktadır. Bu iti
barla muhtarlarımızın sosyal güvencesi, köye, köyEü-
ye ve köydeki idarî birimin başında olan muhtara 
tanınmamıştır, ihma! edilmiştir diye herhangi bir 
mülâhazada bulunmak en azından haksızlık olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım; bu şeküde, huzurlarınızda 
bulunan metnin maksadının ödenek olduğunu, katiyen 
maaşüa ilgisi bulunmadığını ve Hükümet tasarısı ile 
farklı olan taraflarını işaret ettikten sonra; sözümün 
son kısmında da belirttiğim gibi, tasarının değişikliğe 
uğrayan en önemli kısmının, Hükümetimiz politikası
na da uygun bir şekiîde, muhtarlarımıza aynı zaman
da sosya! güvenlik imkânı getiren yeni hükümler ve 
yeni maddeler olduğunu belirtmek isterim. 

Köyü, köylüyü mümkün olduğu süratte ve ana sos
yal güvenlik tedbirleri bakımından, sosyal güvenceye 
kavuşturma hususunda Hükümetimizin gayretlerinden, 
hazırlıklarından ve Parlamentoya sunmuş olduğu ted
birlerden bahsettim. Bunların başında, muhtarlarımı
zı da içine alan ve kapsayan, hem görev bakımından 
onların bundan sonraki görevleri arasında bulunan, 
hem de güvence bakımından onları da sosyal güven
ceye kavuşturacak olan, Genel Sağlık Sigortası Ka
nun Tasarısından bahsetmek isterim. Önümüzdeki 
günlerde onun da Yüce Meclis tarafından, sizler ta
rafından ele ahnarak, olumlu bir sonuca, süratle bağ

lanmasını temenni ettiğim Gene! Sağlık Sigortası Ka
nun tasarısı, köye, köylümüze olduğa kadar, köy 
muhtarına da, mahalle muhtarına da sağlık bakımın
dan sosyal güvence getirecek, temin edecek bir kanun 
tasarısıdır. O itibarla, tekrar arz ve ifade edeyim: Hü
kümetimiz, muhtarlarımızın sosyal güvenliği ile ilgi
lenmemiş değildir; muhtarlarımız dahil, bütün vatan
daşlarımızın bütün köylümüzün, bütün çiftçimizin sos
yal güvenliği ile ilgilenmiştir; daha geniş kapsamlı bir 
sosyal güvence tedbiri tasarısını, Genel Sağlık Sigor
tasını Yüce Meclisinize, daha işbaşına geldiğinin 
üçüncü ayında sunmuş, getirmiş bulunmaktadır. 

Yine muhtarlarımızla ilgili, onları da yerine göre 
kapsamına aîan, Hükümetimizin Parlamentoya sun
duğu diğer sosyal güvenlik tedbirlerinden arzı malu
mat etmek isterim: 

Bür müddet önce müzakeresini yapıp tamamlayarak 
yüce oylarınızla Senatoya sevk etmiş bulunduğumuz, 
Tabiî Âfetlerden Zarar Görenlere Karşı Yardım Fonu 
Kanunu. 

Keza, muhtarlarımızı köyde çifti çubuğu olan ve 
muhtarlığının yanı başında asıl maişeti çiftçilikle, ta

lî rımla sağlanmakta olan muhtarlarımızı hem bundan 
sonraki görevleri bakımından, kanunun getirdiği birta
kım formaliteleri, birtakım bilgileri, birtakım belgeleri 
vermeleri itibariyle ilgilendirmekte, hem de muhtar
larımızın kendi çifti çubuğu, kendi tanm âletleri, ken
di oturduğu evi yangın, sel, dolu, zelzele gibi tabiî 
âfetler karşısında zarar gördüğü takdirde onların da 
bundan istifade etmeleri mevzubahistir. O nedenle
dir ki, muhtarlarımızın bu bakımdan da sosyal gü
venceleri Hükümet tasarısı içerisinde yer almış bulun
maktadır. 

Yine huzurunuzdaki, öncelikle görüşülecek kanun 
tasarıları arasında bulunan Tarım Sigortası Kanunu, 
kanunlaştığı zaman hem muhtarlarımıza görevlerine 
bir yenisini ilâve edecek kanun olarak meydana çıka
cak, hem de aynı zamanda, demin de arz ettim, tarım 
erbabı, çiftçilikle iştigal eden, çoluğunun çocuğunun 
rızkını öncelikle yetiştirdiği mahsulle karşılayan 
muhtarlarımız, bu sosyal güvenlik tedbirlerinden, ya
ni huzurlarınıza getirilmiş bulunan Tarım Sigortası 
Kanunu Tasarısı kanunlaştığı takdirde istifade ede
ceklerdir. 

Gene bir tanesini daha arz edeyim : Yüce Meclis
lerde kabul edilerek kanunlaşan ve müspet oylarını
za mazhar olmuş bulunan, küçük çiftçinin vergi mua
fiyeti ı?i yükselten kanun tasarısı ve nihayet bugün 
kanunlaşmış bulunmaktadır, gene hükümetimizin 
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muhtarları da kapsayan geniş kapsamlı, geniş düşün
celi ve bütün Türk vatandaşına her sahada, her yön
de sosyal güvence götürme felsefesinin bir neticesi 
olarak takdim etmek pekâlâ mümkündür. Muhtar
larımız da bu kanundan istifade edeceklerdir elbette. 

Nihayet, yine huzurlarınızda bulunan Asgarî Ge
çim Haddi Kanunu da bir nevi sosyal güvenlik Ka
nunu olarak kabul edilirse, el betteki bundan muhtar
larımız da geniş ölçüde yararlanacaklardır. Dalıa 
bunların adedini pekâlâ çoğaltmak mümkündür. Yani 
bununla şunu arz etmek, şunu izah etmek istiyorum 
ki; «Muhtarlarımız ve muhtarlarımızın sosyal güven
liği, hükümetimiz tarafından ihmal ediliiniştir, nazarı 
itibara alınmamıştır» sözü hakikaten bir haksızlık ta
şınmaktadır. 

Görüyorsunuz ki, şu beş dakikalık müddet zarfın
da sayıverdiğinı ve huzurlarınızda bulunan beş tane 
kânunun hepsi muhtarlarımızı kapsamına almakta, 
onların sosyal güvenliğini amaçlamış bulunmaktadır. 
Sunuda tekrar beürknek isterim : Huzurumuzda bu
lunan metinde, muhtarlarımızın yaşlılık ve ölüm hali 
nazarı itibare alınmak suretiyle, getirilmiş bulunan 
sosyal güvenlik tedbirine, Hükümet olarak candan 
katlamaktayız. 

Haddizatında, son günlerde hükümet olarak gi
rişmiş olduğumuz yeni bir gayret, BAĞ - KUR kap
samının genişletilmesine matuf bulunmaktadır. 
BAĞ-KUR'u büyütmek, B A Ğ - K U R mensuplarım 
BAĞ - KUR'a bağlı olarak BAĞ - KUR şemsiyesi al
tımla toplamak ve onun üye adedini arttırmak, hükü-
maüma&n başlıca amaç ve hedeflerinden bir tane
sidir. 

Bu nedenledir ki, huzurunuza getirmiş olduğumuz 
BAĞ - KUR Kanununun tadil tasarısı bu amacın, bu 
kapsam genişletmesi amacının izlerini, hükümlerini 
taşımaktadır. Bu nedenle son günlerde yurdumuzun 
çeşitli bölgelerinde açmakta olduğumuz BAĞ - KUR 
bölge müdürlükleri, B A Ğ - K U R şube müdürlükleri
nin;. gayesi, BAĞ - KUR teşkilâtını genişletirken 
BAĞ - KUR çatısı altında toplanacak mensupların 
aticilerinin artırılmasına yöneliktir bir anlamda. 

Bu itibarla, tekrar arz ve ifade edeyim; getirilen 
metne 50 bine varan muhtarlarımızın da sosyal gü
vencesini sağlama bakımından BAĞ - KUR'a bağlan
masını Hükümet olarak takdirle ve şükranla karşıla
mış bulunmaktayız. 

Hatta hatta bir hususu daha burada çok olumlu 
bir şekilde belirtmek isterim : Muhtarlarımız BAĞ -

KUR'a bağlanmakla kalmıyor, şayet onlar vaktiyle 
işçilik yapmak, vaktiyle memurluk yapmak suretiyle 
bir sasyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak hizmet 
ifa etmiş ve ifa ettiği bu hizmetin neticesinde muay
yen hizmet rütbesini doldurarak emeklilik hakkım 
elde etmiş ve bu hakkın kullanılması neticesinde de 
bir emeklilik aylığına sahip bulunmuş iseler; gerek 
kendilerine bağlanan ödenekleri bakımından, gerekse 
BAĞ - KUR'a fabi, bir BAĞ - KUR'lu üye olması 
bakımından bu ödeneklerinin de devam edeceği, daha 
doğrusu sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta ol
dukları emeklilik aylıklarının da devam edeceği hu
susundaki gayet güzel bir hüküm de bu metinde yer 
•ateş bakınmaktadır. Bunu da hükümet olarak, gayet 
olumlu bir şekilde karşılamaktayız. 

Tasarı metni, kanun metni huzurunda getirilmiş 
olan metin bununla da kalmıyor, Bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde, BAĞ - KUR'a bağlanacak muhtarları
mızın vaktiyle muhtarlık hizmetinde geçen müddetle
ri de emeklilik hizmetine sayılmak suretiyle, hakika
ten ileri bir adım daha atılmış oluyor, olumlu bir ted
bir daha gatirilmiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Başkanım; bu suretle 
huzurlarınızda bulunan tasarı metninin ihtiva ettiği 
hükümler ve getirdiği yenilikler bakımından, hükü
metimizin hem devlet anlayışı, hem kamu görevlileri
nin ye'ki ve sorumluluklarına mukabil, onların maddî 
imkânlarla teçhiz edilmesi, hem de sosyal güvenlik 
politikamıza uygunluğu bakımından tasviple, olumlu 
bir şekilde karşdanmış bulunmaktadır. 

Huzurlarınızdan saygılarımla ayrılıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Açık oylamaya iştirak etmemiş sayın üye?.. Yok. 

Oy toplama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırınız, 
Kişisel olarak sayın Reşit Ülker, buyurun efen

dim. 
REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Muhtarlara güvence sağlanması hakkındaki tasarı 

île arkadaşlarımızın ve bizim sunduğumuz teklifler 
üzerinde görüşlerimizi bildirmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; muhtarlara maaş bağlanma
sı ve onların sosyal güvencelerinin, sosyal haklarının 
sağlanması olayının üzerine dikkatinizi çekmek iste
rim : Bu, ne zaman başladı ve nereye geldi; kim tara
fından başlatıldı; nasıl, hangi duygularla başlatıldı ve 
ne sonuç alındı? 
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Değerîi arkadaşlarım, hiç bir meseleyi temelinden 
kopuk olarak ele almamak gerekir. Bununla şunu 
kastediyorum : 

Siyaset hayatında, yani ülkenin yönetiminde yer 
alan kimseler, elbette ki demokratik sistemin gereği 
olarak, oy almak ihtiyacındadırlar. Bu oyları da iyi 
işler yaparak, halkın beğeneceği, takdir edeceği, be
nimseyeceği işler yaparak alırlar. Bunu yaparken iki 
türlü yol tutulabilir : 

Birisi; bütün bu haklara, bütün bu iyi şeylere ev
velâ karşı çıkmak, sonra da oy ihtiyacı gerektiği za
man, «Aman bunu yapalım» demek. Diğer bir gö
rüş de; insancıl olan bir görüşle bunu ortaya atmak; 
bunu ortaya attıktan sonra, ister muhalefette olunsun, 
ister iktidarda olunsun, onun için çırpınmak. Bu açı
dan olaya baktığımız zaman şu gerçeği görmekteyiz : 
Muhtarlara neden maaş bağlanıyor, kim bu maaşın 
bağlanmasını istemiştir? 

1969'da «Düzen Değişikliği» isteyen Cumhuriyet 
Hîîîk Partisi, yani Anayasanın emrettiği insanca bir 
düzeni getirmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi bir 
gerçeği, köyde ve kentteki bir gerçeği görmüştür. O 
gerçek nedir? Türkiye Cumhuriyeti çok ileri bir nok
taya ulaşmıştır. Dolayısıyle kamu hizmeti gören 
muhtarlar 50 yıl öncesine nazaran çok ağır yüklerin 
altındadır, gerçekten sabahtan akşama kadar kamu 
hizmeti görmek zorundadır; vatandaşın, köylünün, 
kentlinin isteğini karşılamak durumundadır, Ankara' 
ya gitmek durumundadır, misafirleri karşılamak du
rumundadır, yol yapılırken başında bulunmak zorun
dadır, cami ile ilgilenmek durumundadır. Bunları 
tam yapan bir muhtarın ise, sonunda para almak ye
rine, evini barkını yavaş yavaş satmak, karısıyla, ço
luk çocuğuyla kavgalı hale «yuvana iyi bakmıyorsun» 
diye kavgalı hale gelmek durumuna gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda bir muhtarın yakın
masını hatırlıyorum; «Ben en başarılı okluğum sıra
da muhtarlığı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü eh'm-
dekini, avucumdakini yitirdim; köy mükemmel oldu, 
ama ben yıkıldım» dedi. Hakkımız var mıydı buna? 
Yoktu. 

1. Yoktu buna hakkımız ve o köye, o yere daha 
çok hizmetin gelmesi lâzımdı. Düzen değişikliğini na
sıl sağlayacaksınız? Muhtar sabahtan akşama kadar 
çalışacak, ona vatandaş bir söz söylediği zaman onun 
altında ezilecek. Niye ezilecek? Çünkü ücretini, kar
şılığım almış olacak. 

I tşte düzen değişikliği fikri ile beraber, bir taraftan 
muhtarlara ödenek sağlanması fikri de beraber çıktı. 
Bu bir temel, insancıl görüştür. Aynı zamanda da 
başka bir şey söyledik, gene köylülerle ilgili olarak; 

j ormanda da düzen değişikliği olacak, önce insan son-
| ra orman dedik. Az lâf değil. Şimdi herkes söylüyor. 
I Değerîi arkadaşlarım, bunları da muhalefette o!-
I duğumuza bakmaksızın gerçekleştirmek girişimle-
j rinde bulunduk. Elinizin altındaki bu basılı raporda 
| banları, Cumhuriyet Halk Partili ve diğer partili bir-
i çok arkadaşların çalışmalarını görmektesiniz. 

i îşte bugün milletin önüne gelen konu böyle baş-
! ladı, bu noktaya geldi. Ne dendi o zaman, bu söylen

diği zaman ne dendi? Denilen şu: 

I «Siz uydurma şeyler söylüyorsunuz, bol keseden 
| atıyorsunuz, bunların karşılıklarım nereden bulacak-
| siniz?» Hatırlayınız ve o zaman seçim bildirgesinin bir 
j kısmını bu laflar söylendiği içindir ki, Cumhuriyet 

Halk Partisi seçim bildirgesinin zannederim 13 ncü 
I bölümünü «Kaynaklar nereden bulunacaktır?» diye 
j kamuoyuna açıklama durumunda kaldı, yani «Kay-
! naldan nereden bulunacak bu lafın?» Bunlar kuru laf.. 

j Ama bakın, gerçekten düzen değişikliği getirmek 
i isteyen, gerçekten Anayasanın emrettiği inasanca dü

zeni getirmek isteyen bir siyasî kuruluş attığı fiksr-
I lerle memleket hayatını değiştirebiliyor. Fikrin sahibi 
| biziz, bu fikri biz attık, fikir sağlam olduğu için, 
i fidanın kökü sağlam olduğu için toprak da tuttu, ge

lişti, bugün buraya geldi. Bunun temel hakkını orta
ya atmak ve geliştirme hakkını Cumhuriyet Halk 
Partisinden kimsenin alması mümkün değildir, Türk 
halkı kadirbilir bir haliçtir, başka partiyi tutsa bile 

i banları hatırlayıp, onun değerini getirip verecekür. 

I Değerli arkadaşlarım, bu arada bir gerçeği daha 
ifade etmek istiyorum. Burada şehir ve köy muhtar
ları Bağ - Kur'a alındı, bakınız elinizdeki metni; 
Bağ - Kur'a alınma önerisi de yine Cumhuriyet Halk 
Partililerin önerisidir ve düşünün ki, bunun ilk geç-
tiğ komisyon, Cumhuriyet Halk Partili bir üyenin baş
kan bulunduğu İçişleri Komisyonudur. Oradan geç-

j miş ve diğer komisyonlara giderek bugün olgun şek
lini almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada önemli bir 
meseleye değinmek lâzım: 

Bizim tekliflerimizde köy korucuları ve köy kâ
tipleri de vardır. Ben şu fikre katılmıyorum: Bazı yer
lerde bazı arkadaşlar, «muhtarlara haysiyet verdik» 

| dediler. Hayır, Muhtarların, zaten Köy Kanununda 
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ve şehir kanununda yetkileri vardı, devletin otorite
sini taşıyorlardı; o, ayrı bir şey. Sosyal güvence ver
dik, sağlam temele dayattık, doğru. Ama, bir arkadaşı
mın bir toplantıda anlattığı gibi, muhtar hükümet 
dairesine gidiyor, gittiği zaman iyi karşılanıyor, şim
di maaş aldıktan sonra karşılanacak.. Biz, bu fikre 
kaülma imkânını bulamayız. Hani, bu kanun muhta
ra, bir yasanın ötesinde, bugün taşıdığı devlet otori
tesinin üstünde bir otorite getirmiş değildir; sosyal 
güvence getirmiştir ve hizmet ettiği halka daha iyi 
hizmet etmesinin koşullarını getirmiştir. 

Buradaki teklifimizde var: Korucuların ve köy 
kâtiplerinin dışarıda bırakılmasına katılmak mümkün 
değildir. 

Değedi arkadaşlarım, burada getirilen göstergele
rin karşıtı olan miktarlar da yeterli kabul edilemez. 
Bunun için görüyorum, işitiyorum ve biz de yaptık, 
birtakım önergelerimiz var; onlar geldiği zaman 
eminim iltifat edeceksiniz. 

Bu arada başka bir gerçeği daha ifade etmek is
tiyorum. 

Mahalle muhtarlarının durumu: 
Mahale muhtarları itilen kakılan bir kuruluş ol

muştur, hatta o kadar ki, birkaç sene evvel bu muh
tarlıkların hiç bir görevi olmadığı ve kaldırılması lâ-
zmıgeldiği fikrine kadar ilerlenmiştir. Bu, yanlış bir 
görüştü. O zaman da karşısına çıktık ve gösterdik ki; 
«Mahalle Kethüdası» diye, mahalle muhtarlarının 
kökü 12 nci yüzyıla dayanıyor, öbür muhtarlar za
ten var da, mahalle muhtarları üzerinde tartışma 
var, köy muhtarları üzerinde tartışma yok. 12 nci 
yüzyılda «Mahalle Kethüdaları» diye bir müessese 
var. Yani mahalle muhtarı, muhtarlık dediğimiz şey 
Türkiye'de, Türklerin geleneksel bir buluşu, millî bir 
kuruluşu, kaldırmak istediler. Karşı çıktık, şimdi du-
ralamış gibi oluyor bu. 

Bir defa mahalle muhtarlarının çok büyük görev
leri vardır: Halkla hükümet arasında tam bir aracı
lık durumundadır. Bütün devletin yükünü üstünde 
taşır, ama kanunları yetersizdir, onlara daha başka 
yetkiler de tanınmalıdır. Eski mahalle muhtarlarının 
yaptıkları düşünülürse bunu modernleştirmek lâzım
dır; mahalle içinde birtakım yetkileri olmalıdır; ufak 
işlerde ceza verme yetkileri olmalıdır, mahalleyi kont
rol etme yetkileri olmalıdır; seçmen kütüklerini ha

zırlama yetkileri olmalıdır; nakil, vatandaşın kayıt ve 
ayrılmasını tescil etme yetkileri olmalıdır. Velhasıl 
zaten bir müessese olarak kurmuşuz, bütün bu yetki
lerle donatılmalıdır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum. 
Bu muhtarların ve öbür muhtarların gecesi gün

düzü yoktur. Vatandaş sıkışmıştır, polis vatandaştan 
ikametgah istemiştir. Gece yarısı saat 03.00'de vatan
daş muhtarı kaldırır. 

Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bu muhtarlara? 
Diyoruz ki: «Size bir maaş bağlıyoruz, % 25'de 
prim vereceğiz.» Çok yanlış bir şeydir. Çünkü bu 
muhtarlar, öbür muhtarlardan farklıdır. Köy muh
tarlarında, köy odası, bütün masraflar, köy malları 
ve imkânları mevcut iken, Şehir Muhtarları Kanu
nu; yani 4541 sayılı Kanun, kırtasiye, bina kirası, 
kâtibi, giderleri, şu veya bu gibi bütün masrafları 
muhtarın üzerine yüklemiştir. 

Şimdi burada 3 - 5 tane fazla gelir sağlayan muh
tarı göz önünde bulundurarak, onun edebiyatını ya
parak, bütün şehir muhtarlarına darbe vurmak doğ
ru değildir 

Yani şunu demek istiyorum: Burada % 25 prim 
esası eksiktir, yanlıştır. Buna da, Yüce Meclis 
tarafından üzerinde konuşulduktan, görüşüldükten 
sonra en uygun şekil verilmelidir. Buraya getirilen 
şekil, bu muhtarlıklara darbe vurmak niteliğini ta
şımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; ben, Sayım Başkanın müsa
mahasına sığınarak sözlerimi burada kesiyorum. Na
sıl olsa maddelerde bunları uzun uzun konuşacağız. 

Sözlerimi bitirirken tekrar şunu söylemek istiyo
rum ki; ciddî bir muhalefetin, ciddî bir demokratik 
sol partinin memlekte neler getirebileceğini bu ka
nun, en açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Kanunun memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diliyorum.: (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Bu suretle tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır^ 
Maddelerine geçilmesi hususunu Yüce Heyetin 

oylarına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir, 
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BAŞKAN — Bu arada açık oylamanın tasnifinin 
sonucu gelmiştir, arz ediyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının açık oylamasına 187 sayın üye ka
tılmış, 175 kabul, 4 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. 

Oylama tekrarlanacaktır. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

Değerli arkadaşlarım, vaktin gecikmiş bulunma
sı dolayısıyle, gündemdeki Meclis Araştırması ve 
Genel Görüşme önergeleri ile sözHi soruları görüş
mek için, 2.2.1977 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,44 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, PTT 
ile ortaklık kuran Northern Elektrik Co LTD. Şir
ketine ilişkin, Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı 
(7/1557) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

13 . 12 . 1976 
İzmir Milletvekili 

Kemal Önder 

Resmî Gazetede yayınlanmadığım Meclis Kü
tüphanesinden tespit ettiğim ve 3.1.1967 tarih, 6/7492 
sayılı Kararname ile Kanada'da yerleşik Northem 
Electric Co. LTD. ile P. T. T. Genel Müdürlüğünün 
kurdukları Northern Elektrik Telekomünikasyon 
AJ Ş. nin sermayesi 45 milyon Türk lirası okluğu 
ayrıca yayınlanan 7/3215 sayılı Kararname ile an
laşılmıştır. Ve adı geçen kararname ile anaserma-
ye 58 milyon liraya çıkarılmıştır. 1971 yılında çı
karılan bu kararnameye ek olarak 18.3.1975 tarih 
ve 7/9690 sayın Kararname düzenlenmiştir. Yeni 
kararnameye göre adı geçen ortaklığın sermayesi 
100 milyon liraya tamamlanmaktadır. 

6224 saydı Yasaya göre % 51 hisse, müE ku
ruluş öten PTT'ye ait olması gerekirken % 51 hisse 
yabancı firmada kalmıştır. Bu da 1967 de çıkarılan 

6/7492 sayılı Kararnamenin 6224 sayılı Yasaya ay
kırı olarak düzenlendiğini ortaya koymaktadır; 

Adı geçen ortaklığın kuruluş amacı çıkarılan 
7/9690 sayın kararnameden anlaşılmıştır. Buna göre 
santral donatımı bu donanınla ilgili enerji tesisleri 
ve şehirlerarası masaları ile otomatik telefon maki
nesi imal etmek söz konusudur. Son kararname
nin BöKim 1 Yatırım Konusu başlıklı ve birinci 
maddesinde Ümraniye'de kurulan ortaklığa ait fab
rikanın kapasitesinin toplam olarak 3 bin çatı «yak" 
laşık 120 bin battık» santral donatımı ve ilgili yar
dımcı donatım yapımı ile 120 bin adet otomatik tele
fon makinesi 20 adet manyetolu veya bütonlu tele
fon makinesi imal edilecek şekilde tesisin genişle
tilmesi söz konusudur. Ayrıca aynı kararnamenin 
ek maddesinden toplam kapasitenin 4 bin çatıhk 
santra] donatımına 170 bin otomatik, 20 bin man
yetolu telefon makinesi imaline yetecek şekilde ge-
nişletimıesi söz konusudur, 

Ancak yine aynı kararnameye göre % 51 hisse 
yabancı firma olan Northern Elektrik Co. Ltd.'ye 
ait olacak ve sermayesi 51 milyon Türk Lirasına ta
mamlanarak % 49 hisse ise PTTye ait olacak 
ve sermayesi 49 milyon Türk Liraya tamamlanacak. 
Yine aynı karanıamenin özel şartlar 7 nci bölüm bi
rinci maddesine göre 1980 yılında yabancı firma 
Northem'nin ortaklık hissesi %41'e, 1982 yılında 
ise % 31'e düşürülecektir. Ancak yabancı firma-
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mu hisselerini süresi içinde hangi millî kuruluşlara 
makul fiyatla satılabileceğini Devlet Planlama Teş
kilâtı PTT ve Ulaştırma Bakanlığının birlikte uygun 
göreceği firmaara devredilebileceği belirtilmiştir. 

1976 yılının Haziran ayında T S T firması ya
bancı firma olan Northern ortaklık hissesinin % 
25'ine talip olmuş ve Northern firması da TST fir
masına istenen hissesini devredebileceğim bildirmiştir. 
Haziran ayında iş bu devir isteği ile ilgili Ulaştırma 
Bakanlığı, PTT ve Planlama temsilcilerinin yaptığı 
toplantıda PTT, TST firmasına yabancı firma hisse
lerinin devrine prensip olarak karşı olmadığını an
cak % 3 hissesinin anaortak olan PTT'ye devri ge
rektiğini ve alıcı olduğunu bildirmiştir. Böylece 
PTT hissesi % 51 oranına çıkacaktır. 

1J — PTT ile ortaklık kuran Northern firması 
2 milyon dolar bu ortaklık nedeniyle sermaye getir
miş 1976 yılına kadar bu ortaklık nedeniyle 56 mil
yon yurt dışına çıkarmış olduğu beyan edilmektedir. 
Doğru mudur? 

2. — 6224 sayılı yabancı sermayenin Türkiye'ye 
girişi ile ilgili yasaya aykırı olarak 1967 yılında Baş
bakanlığınız sırasında çıkarılan kararname ile % 51 
hissenin yabancı firma olan Northern firmasında kal
ması nasıl karara bağlanmıştır? 

3. — % 51 hisse yabancı firma adı geçen ortak
lıkta kaldığına göre yönetim ve kanar alma yetkisi 
yabancı firmada olmaktadır. Buna göre bu güne 
kadar ortaklığın imal ettiği santral, hat ve telefon 
cihazları ham maddesinin ithalâtı ortak Northern 
firmasından sürekli olarak yapılıp yapılmadığı? Ya
pılmışsa hangi firmalardan yapıldığı? 

4. — Northem'in ortaklıktaki temsilcisi Yavuz 
Kireşçi ile Transtürk firmasının temsilci ve ortağı 
Fuat Süre'nin birikte kurduğu TST firmasının Nort
hern Elektrik Co. Ltd. firmasının % 51 hissesinin 
% 25'ini alması halinde muvazaalı bir biçimde ge
rek yönetiminde gerekse ham madde ithalâtında Nort
hern Co. Ltd. firmasının bugüne kadar sürdürdüğü 
sömürüyü devam ettirmesi söz konusu olmıyacak 
mıdır? Northern ve Transtürk firmasının kurduğu 
muvazaalı TST firmasına hisse devri konusunda Hü
kümet olarak ne düşünmektesiniz? 

5. — Ayrıca önümüzdeki 10 yıllık telekomünikas
yon yatırımının 20 milyar olacağı ve bu yatırımın 
da % 70'inin santra] ve telefon makinesi imaline da
yan bulunmıası dikkate alındığında ve şu sıradaki 
adı gecen sektörde ithalâtın tutarının 30 milyon do
lara ulaştığına göre Northern firmasının kurduğu 
tekel ile ilgili Hükümet görüşü nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28 . 1 1977 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
Teşvik ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü 
Dosya No. : 24.4.31 - 1220 

Konu : İzmir Milletvekili 
Kemal Önder'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 22 . 12 . 1976 gün ve 7/1557 - 5259/40962 

sayılı yazınız. 
Başbakanlığa muhatap ilgide kayıtlı yazınızla, İz

mir Milletvekili Sayın Kemal önder'in Başkanlığını
za verdiği Northern Electric Telekomünikasyon A. Ş. 
ile ilgili 13 . 12 . 1976 günlü yazılı soru önergesinin 
cevaplandırılması istenilmiştir. 

Başbakanlıktan alınan 6 . 1 . 1977 gün ve 106-250/ 
1041 sayılı yazıda; Sayın Başbakan önergenin kendisi 
adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip etmişler
dir. 

1. Northern Electric Telekomünikasyon A. Ş. 
nin sermayesinin 3 . 1 . 1967 gün 6/7492 saydı Ka
rarname ile 45 000 000 TL. sı, 30 . 9 . 1971 gün 
7/3215 sayılı Kararname ile 58 500 000 TL. sı ve 
18 . 3 . 1975 gün 7/9690 sayılı Kararname ile de 
100 000 000 TL. sı olması kabul edilmiştir. Yabancı 
ortak Northern Electric Ltd. ise şirketin % 51 
hissesine sahip bulunmaktadır. 1975 yılı sonu itiba
riyle şirket sermayesi 58 500 000 TL. sı olup, bunun 
29 835 000 TL. sı yabancı ortağa aittir. Yabancı or
tak bu miktara tekabül eden aynî, nakdî ve gayri-
maddî sermaye olarak toplam 2 881 578,64 $ yurda 
getirmiştir. Yabancı ortağa 1976 yılma kadar da kâr 
transferi yapılmamıştır. 

2. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nunda, ülkemizde yapılacak yatırımlar ve kurulacak 
şirketlerde yerli ve yabancı ortakların paylarının ne 
nispette olması gerektiğine dair herhangi bir hüküm 
mevcut değildir. Günün değişen ekonomik şartlarına 
göre yerli ve yabancı ortak paylan tespit edilmekte
dir. 1967 yılında % 51 olarak tespit edilen yabancı 
ortak payı 18 . 3 . 1975 gün ve 7/9690 sayılı Karar
name ile kademeli olarak 1982 yılına kadar % 31'e 
düşürülecektir. Bu nedenle bu hususun kanuna aykı
rılığı söz konusu değildir. 

3. Firmanın ithalâtı üzerinde Bakanlığımızca da 
durulmuş 1974 yılında firma nezdinde müfettişleri-
mizce yapılan incelemede; özel santral parçalarının 
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PTT ile Northern Electric Telekomünikasyon A. Ş. 
arasındaki mevcut mukaveleler gereğince Northern 
Electric Company Limited Firmasından Kanada Hü
kümetince sağlanan kredilerden yararlanarak, PTT 
tarafından bizzat ithal edildiği, diğer malzemelerin 
ithalâtının ise şirket tarafından ihtiyaç oranında dışa
rıdan alınan tekliflere göre ve serbestçe en uygun 
teklifi veren firmadan yapıldığı tespit edilmiştir. 

Şirketin 1973 yılındaki ithalâtının ülkelere göre 
dağılımı şöyledir : 

İngiltere 
İtalya 
İsveç 
Belçika 
Kanada 
İsviçre 
Amerika 
Almanya 
Japonya 
Bulgaristan 

32 493,66 
802 820,— 
737 992,— 
115 410,— 
179 082,61 
19 195,— 
6 920,67 

34 678,55 
1 150,— 
1 536,— 

$ 
Lit 
KS 
FB 
CD $ 
FS 
$ 
DM. 
$ 
$ 

4. Yabancı ortak hisselerinin TST Firmasına dev
ri söz konusu değildir. Zira % 22'lik payın tamamı
nın PTT Biriktirme ve Yardım Sandığına devredil" 
mcsi Devlet Planlama Teşkilâtının 5 . 2 . 1976 gün ve 
YS - 15/505 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve PTT'ye 
gönderilen 10 . 12 . 1976 gün ve 5807 sayılı yazı ile 
de, konunun Netaş ve Northern Telecom Limited'e 
bildirilmesi istenilmiştir. 

5. Telekomünikasyon konusunda yapılacak yatı
rımlar halen teşviklerden istifade ettirildiğinden, firma
ların bu sektörde yatırım yapmaları mümkün olduğu 
gibi, Northern Firmasının da tevsi yatırımlarını biran 
önce tamamlattırıp ihtiyaca cevap verecek hale getiri
leceği tabiîdir. Northern Firmasının ortağının PTT ol
duğu ve Netaş'ın mamullerinin fiyatının yine PTT ile 
firma arasında yapılan anlaşmaya göre tespit edildiği 
ve yabancı ortağın % 22'lik payının PTT Biriktirme 
ve Yardımlaşma Sandığınca satınahnacagı böylece 
yerli kuruluşların payının % 69'a yükseleceği de dik
kate alınırsa, NETAŞ Firmasının ekonomik yönden bir 
sorun teşkil etmeyeceği açıktır. 

Bilgilerini müsaadelerine arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakam 
2. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 

1967 - 1976 yıllarında Ankara - İstanbul karayolunda 
meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'ın ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün ya
zılı cevaplan (7/1587) 23.12.1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, İçişleri, Bayındırlık ve Ulaş

tırma Bakanlarınca, - kendi yönlerinden - yazdı ola
rak cevaplandırılması hususunda gereğine delâletleri
nizi rica ederim. Saygılarımla. 

Sakarya Milletvekili 
Nadir Lâtif İslâm 

1. Ankara - İstanbul Devlet yolu üzerinde 10 yıl
lık süre içinde (1967 - 1976) kaç trafik kazası mey
dana gelmiş, kaç kişi ölmüştür?. 

2. Aynı süre içinde bu devlet yolunun, İstanbul -
Adapazarı bölümünde meydana gelen trafik kazaları 
ile ölüm olaylarının sayısı nedir?. 

3. Bu kazaların kesafet gösterdiği Adapazan -
Dörtyol mevkiinde, bir alt veya üst geçit yapılması 
veya başka müessir özel tedbirler alınması yolunda 
münferiden veya öteki bakanlıklarla birlikte olarak 
Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmıştır?. 

Bu çalışmalar hangi safhadadır?. Ne zaman so-
nuçlandırılabilecek ve ne gibi tedbirler getirilecektir?. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 27 . 1 . 1977 

Özel Kalem 
Konu: Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs

lâm'ın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3.1.1977gün ve 7/1587-5361/41380 sayılı ya-
zınız. 

Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın 1967 -
1976 yıllarında Ankara - İstanbul karayolunda mey
dana gelen trafik kazalarına ilişkin yazılı soru öner
gesi aşağıda cevaplandınhmşhr. 

a) Ankara - İstanbul ve İstanbul - Adapazarı 
Devlet yollarında 1967 - 1976 yılları arasında mey
dana gelen trafik kazaları ile ilgili bilgi ekli çizelgede 
gösterilmiştir. 

b) Adapazarı önündeki Hanlı Kavşağını düzen
lemek üzere proje çalışmaları yapılmaktadır. 

Aynea, bu kesimde Sapanca'nm güneyinden ge
çecek yeni otoyolun proje çalışmaları sürdürülmek
tedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırhk Bakanı 



M.: Meclisi B : 39 1 . 2 . 1977 Ö : 1 

Ankara - İstanbul ve İstanbul - Adapazarı Devlet yollarında, 1967 - 1976 yıllarındaki Trafik kazaları 

Ankara - İstanbul yolu : İstanbul - Adapazarı yolu : 

Yıl 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Toplam 

Not : 

Kaza 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 

659 
856 
785 
624 
089 
131 
334 
611 
731 
850 

670 

Ölü 

210 
306 
263 
216 
250 
222 
254 
260 
274 
285 

2 540 

Yaralı 

852 
963 
900 
700 

1 156 
1 140 
1 260 
1 377 
1 501 
1 630 

11 479 

Kaza 

353 
419 
353 
256 
403 
375 
400 
435 
450 
465 

3 909 

Ölü 

95 
129 
103 
78 
83 
67 
73 
74 
77 
80 

859 

Yaralı 

306 
337 
306 
224 
358 
341 
364 
385 
406 
425 

3 452 

Yalnız şehir dışı devlet yoîu üzerindeki kazalar alınmış olup 1973 - 1976 değerleri geçici ve yaklaşıktır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Trafik 

Şube : Etüt ve Planlama 
027668 

3 . 2 . 1977 

Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1977 ligi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 3 . 1 
tarih ve 7/1587 - 5361/41380 sayılı yazıları. 

b) Başbakanlık makamının 11 . 1 . 1977 tarih ve 
106 - 305/01091 sayılı yazıları. 

Sakarya Milletvekili Sayın Nadir İslâm'ın «İs
tanbul - Ankara ve İstanbul - Adapazarı arasında 
son 10 yılda meydana gelen trafik kazaları» na dair, 
Millet Meclisi Başkanlığına verdiği 23 . 12 . 1976 ta
rihli yazılı soru önergesi incelenmiş, Bakanlığımı il
gilendiren bölümü ile ilgili cevabımız aşağıda belir
tilmiştir; 

1. 1967 - 1976 yıllarını kapsayan (10) ydhk süre 
içerisinde, İstanbul - Ankara arası E-5 Devlet Kara
yolu üzerinde meydana gelen trafik kazaları: 

Yıl 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Toplam 

Kaza 
sayısı 

659 
856 
785 
624 

1 089 
1 131 
1 334 
1 611 
1 731 
1 850 

11 670 

Ölü 
sayısı 

210 
306 
263 
216 
250 
222 
254 
260 
274 
285 

2 540 

Yaralı 
sayısı 

852 
963 
900 
700 

1 156 
1 140 
1 260 
1 377 
1 501 
1 630 

11 479 

- 378 -
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2. Aynı süre zarfında, İstanbul - Adapazan kesi
minde meydana gelen trafik kazaları da şöyledir : 

Kaza Ölü Yaralı 
Yıl sayısı sayısı sayısı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

353 
419 
353 
256 
403 
375 
400 
435 
450 
465 

95 
129 
103 
78 
83 
67 
73 
74 
77 
80 

306 
337 
306 
224 
358 
341 
364 
385 
406 
425 

Toplam 3 909 859 3 452 
Bilgilerinize arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, fıstık üre
ticilerinin kooperatif ve banka borçlarının ertelenme
sine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1595) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancı

lık, Ticaret ve Köy İşleri Bakanları tarafından yazık 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

28 . 12 . 1976 
Çetin Yılmaz 

İçel Milletvekili 

Güney Anadolu'da doğa koşullan birkaç yıldır 
kırsal kesim insanının aleyhinde seyretmektedir. Per-
yodik kuraklık yılları bu yere mevsim normallerinin 
üzerinde yağışa dönüşmüş, ve fıstık ekicisinin ürünü
nü tarlada çürütmüştür. 

Ekonomik dengesizlikler, çiftçi girdilerindeki sö
mürü ve vurgun düzeni, enflasyonıst baskılar, büyük 
üretici ve toprak ağası çıkarına işleyen kredi düzeni, 
karaborsa, pazarlama ve üretim koşullarındaki ilkel
lik Güney Anadolu yer fıstığı üreticisini bu yıl hev 
yıldan fazla perişan etmiştir. 

Ayrıca taban fiyat uygulaması yapan Fıstık Koo
peratifinin tutumu da küçük aile üretimi olan fıstık 
çiftçisinin çıkarına değildir. 

1. Anamur, Silifke, Mut, Gülnar, Gazipaşa, Os
maniye fıstık üreticilerinin kooperatif ve banka borç
larım ertelemeyi düşünüyor musunuz? 

2. Mevsim normallerinin üstünde ve zamansız 
yağışlar nedeniyle tarlada çürüyen fıstık üretimi sap
tanmış mıdır? 

3. Doğa koşullan nedeniyle çok zor durumda 
olan fıstık üreticilerine Devlet şefkati düşünülmekte 
midir? Destekleme yardımı yapılacak mıdır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28 . 1 . 1977 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-/257-83 

Konu : İçel Milletvekili Sayın Çetin Yıl
maz'ın Yerfıskobirlikle ilgili yazılı soru 
önergesi Hk.ı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 5 . 1 . 1977 tarih ve 7/1595-5404/41620 sa

yılı yazınız. 
İçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'ın yerfıstığı 

üreticilerine ve ürününe dair yazılı soru önergesinde 
konu edilen hususlar incelenerek aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

1. Geçen kampanya döneminde Yerfıskobirliğin 
ortalama fıstık alım fiyatı 820 kuruş iken, bu dönem
de serbest piyasa fiyatının üstünde 975 kuruşa çıka
rılmıştır* 

Bu durumdan memnun olan ortaklar kooperatif
lere fazla mal getirmekte, ürün bedelini tamamen al
makta ve Birliğe olan borçlanm da ödemektedirler. 

Ortaklar tarafından Birliğe olan borçlarının er
telenmesi yolunda bir müracaatta bulunulmamıştır. 

2. Mevsim normallerinin üzerinde ve zamansız 
yağışlar nedeni ile bazı üreticilerin zarar gördüğü bir 
vakıadır. Ancak, bu zarar % 15-20 nispetini aşmamak
ta ve genel bir afet niteliği taşımamaktadır. Yağışlar
dan ürünü fazla zarar görenlerin en az oranda etki
lenmelerini teminen Birlik, her yıl verilmekte olan 
güçlendirme ve tohumluk kredilerini müteakip kam
panya dönemi için artırma kararını almıştır. 

3* Taşıdığı besin değeri, bitki ve taneden elde 
edilecek ürünlerin çeşitliliği yanında buğday, arpa, 
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yulaf ve kışhk yetiştirilen patates, fiğ bakla, hayvan 
pancarı gibi bitkilerden sonra aynı yıl içinde ikinci 
bir mahsul olarak yetiştirilme özelliği ile büyük eko
nomik değer taşıması karşısında yerfıstığmın destek
leme alımına tabi tutulup tutulmaması konusu ince
lenmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur, 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

4. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, HAS-
TAŞ'ın durumuna ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı 
Halil Basol'un yazılı cevabı. (7/1601) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 30 .12 .1976 

Hasan Cerit 
Adana Milletvekili 

Soru : Memleketimizde HASTAŞ adı ile maruf 
yarım milyon ortağı bulunan bir Anonim Ortaklığı 
vardır. Bu şirket bugüne kadar türlü vaadlerle vatan
daşlardan para toplamıştır. Ortak olan herkes bu şir
ketten şikâyetçidir. 

1, Bu şirket normal genel kurul toplantısı yapmış-
mıdır? 

2i Kuruluş gayesine uygun bir tesis kurabilmiş-
midir? 

3. Ortakların bu şirket hakkında Bakanlığa vaki 
şikâyetleri hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

4. Ticaret Kanunu ve Anasözleşme hükümlerine 
göre Bakanlık tarafından Genel Kurul toplanması 
hakkında bir girişimde bulunulacak mı? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (0190.2) 28 . 1 . 1977 

Şirketler 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 1 . 1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 7/1601-5413/41684 sayılı yazıları. 
Adana Milletvekili Sayın Hasan Cerit'in; ilgide 

kayıtlı yazılarına ekli, HASTAŞ öğretim ve Sağlık 
Kurumları A. O. hakkındaki soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

1. İstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğünden alınan 
18 . 1 . 1977 tarih ve 1 no.'lu telekste; adı geçen 
şirketin 1975 yılı toplantısını yapmak için 25.2.1976 
tarihli yazı ile Komiser talebinde bulunduğu-, 31.3.1976 
tarihinde yapılması gereken bu toplantının kanunî ni
sabın bulunmaması nedeniyle ertelendiği, ertelenen 
toplantının bilâhara icra olunmadığı bildirilmektedir. 

2. Ortakların anasözleşmelerinde yazılı kuruluş 
amaçlarının ne derece gerçekleştirilip, gerçekleştiril
mediği Bakanlığımızca izlenmediğinden, bu hususta 
kayıtlarımızda herhangi bir bilgi mevcut bulunmamak
tadır. 

3. 4J Adı geçen ortaklık hakkında vâki bir çok 
şikâyet konuları ile birlikte, genel kurul toplantılarına 
ilişkin husus da, Bakanlığımız müfettişlerince incelen
mektedir., 

Teftiş sonuçlarına göre, mevzuat hükümleri mu
vacehesinde gerekli işlem yapılacaktır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

^ • • 
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"Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasınm 
Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddeden 
Çekinser 

Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
187 
175 

4 
4 
4 

259 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
-Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Oahit Kayra 
ismail Hakkı Köyltioğlu 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe ı 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BÎLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

i BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok ı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Halit Kahraman 
Mahmut Kep olu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisii 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz . 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özkaya 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yüoel 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepe 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
M, Kâzım Özeke 
Mustafa Parlar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir v 
Yücel Dirik 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
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KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Yasin Bozkurt 

- KASTAMONU 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıkliz 
Mehmet Yüceler 

KONYA 
İsmet Büyükyaylaeı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablttm 
Hüseyin Câvlt Erdemir 
İlhan Ersoy 

ÇORUM 
Etera Eken 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

BİNGÖL | 
Hasan Celâlettin Ezmaıı 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHIK 
Ragıp üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbâş 
H. Avni Kavurmaciöğlu 

OltDÜ 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemâl Gönül 

Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Ceva't Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan 11 gün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR I YOZGAT 

Niyazi Öıiâl | Ilhami Çetin 

[ÇekinserlerJ 

BOLU I EDİRNE 
Müfit Bayraktar | Cevat Sayın 

(Geçersiz oylar) 

İZMİR 
Cemal Terean 

MUŞ 
Kasım Em/e 

Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 

[Oya Katılmayanlar] 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 

Feyzüllah Değerli 
Ali ŞZevki Erek ' 
Hayda* Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Mehmet Özgür 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karâkaş 
Mehmet Zeki Okur 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 

SİVAS 
Ahmet Afıkan 

ORDU 
Ata Bodur 

Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu (t.)? 
M. Rauf Kandemir 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
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İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Ilyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağeı 

ANTALYA 
Deniz Baykâl 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahinı Erden* 
Fahri Özçölik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altünkaya 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç; 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Brgül (I. Ü.) * 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hüseyin Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Haşan Korkmazean 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
ilhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Âtilâ 
Ömer Naimi Barım 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğte 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (I. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
ibrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tunoer 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Rasim Gürsoy 
Oral Maviöğlü 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılınaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersöy 
Mustafâ tfâra 
Abudurrâhman Kökgal-
oğlu 
Ali Nejat Ölçen 
Necdet Ökmen 
ilhan özbay 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç 
llhami Sancar 

J^emal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekinel 
ihsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B:) 
Selçuk İmamoğlu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Ded6oğlü 

KIRŞEHİR 
Mustafâ Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay Imer (I.) 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya-
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 
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MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Talât 0ğü7. 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
(Bşk. V.) 

Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
M V p d n t Ön<*îil 
İTİ. V C U d l WIAÖC1± 

Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
tlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hilm: Türkmen 
Fuat Uysal 

[Açık üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

SİİRT 
İdris Arıkan 
âbdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Malil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ali Kurt 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ekrem Dikmen 

felikler"] 

1 
1 

.1 
1 

H. Kadri Eyiiboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş -

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Bülent Ecevit 

Yekûn 

>>©-o 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1977 Salı 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12.5.1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DA ÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 

1. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 10 arka
daşının, İçel - Aiata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmefk ama 
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 8.8 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya 
rırıca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
ge*' H 0/21) 

3. — 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 Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

4. — 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) 

5. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

6. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi Iç-
cüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

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

8. — 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) 



9. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
irkadaşınm, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

10. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula-
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

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

12. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekine ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PtC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

14. — Demokratik Parti Grupu Başkan vekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altrnsoy 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) 

15. — 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) 

16. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi, (10/34) 

17. — 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 
gerekji tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

18. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin dunım ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bîr 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

19. — 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) 

20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yaihya 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 hir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesdj (10/38) 

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, 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) 



22. — 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) 

23. — Afyon karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iMşkin önergesi. (10/41) 

24. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meçlisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

25. — 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 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
iMşkin önergesi. (10/43) 

26. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Do|u ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

27. — 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 yararına olacağım saptamak amacıy* 
le, Anayasanın 88 nci, Milet MecMsi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sioe-

| macılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanm 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına iMşkin önergesi, 
(10/46) 

29. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 

{ Anayasanın 88 nci, Milet MecMsi İçtüzüğünün 102 
J nci maddeleri uyarınca bir MecMs Araştırması açıl

masına iMşkin önergesi. (10/47) 

30. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi., 
(10/48) 

31. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

32. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar 
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 8$ 
noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nc'ı maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (10/50) 

33. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerdfe 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet MecMsi İçtüzüğünün 102 nci mad* 
deleri uyarınca bir Mecüs Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

34. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca-



ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi-
lerM saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mil
let Mecisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

35. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığım nedbnlerinli ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı poltikalıannın üretici 
zararıma işjleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Milat Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

36. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç-, 
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/54) 

37. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Miiet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

38. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olana
ğını ellinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tuttum ve davranışlar; konusunda, Anayasa
nın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

39. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sıonuçlan konusunda, Anayasanın 88 noi, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

40. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası-^ 
nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

41. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

42. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

44. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

45. — 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 
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi. 
(10/63) 

46. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.; (10/64) 

47. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına iiş'klin önergesi. (10/65) 

48. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

49. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeieri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

-50. — Burdur Milletvekili 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) 

51. — 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) 

52. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesiodeki 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) 

53. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun 
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis A/aştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

54. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarma* bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73) 

55. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ucu madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

56. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu' Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

57. — 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 83 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

58. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis, Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

59. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

60. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

61. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 
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62. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu i 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
jyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına «lişkin 
önergesi. (10/82) 

63. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde ©grenimi 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) 

64. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu . 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 'lişkin öner
gesi. (8/8) 

65. — 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) 

66. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanliğının 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 İişkin 
önergesi. (10/84) 

67. — 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 neü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

68. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmef Alunsoy 
ve Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meyuana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüg-inün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

69. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma | 

Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konuiunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bh,Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

70. — 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) 

71. — Afyon karah işar 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 10* 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

72. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/89) 

73. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına -lişkin 
önergesi. (10/90) 

74. — 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) 

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

76. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 



amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Medisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

77. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

78. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

79. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile içel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi; (10/96) 

80. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Suna 
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ye 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin Önergesi. (10/97) 

81. — 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) 

82. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

83. — 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) 

84. — 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) 

85. — Rize Milletvekili 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) 

86. — 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) 

87. — 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) 

88. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

89. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini sap'tamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

91. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

92. — 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) 

93. —- istanbul Milletvekili 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) 

94. — 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) 

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

96. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

97. — 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
kin önergesi. (10/113) 

98. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

99. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

100. — İçel 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) 

101. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 1.03 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plaka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri .uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

103. — 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) 

104. — istanbul 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 ilişkin önergesi. (10/119) 

105. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
lana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 
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106. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka- ı 
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

107. — 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) 

108. — 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) 

109. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek 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) 

110. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı- I 
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) 

111. — 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) 

112. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

113. — 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 açü-
masına ilişkin önergesi; (10/128) 

114. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin soranlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, | 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca ıbir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

115. — 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) 

116. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

117. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

118. — 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
nınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

119. — 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) 

120. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayı siyle 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) 

121. — 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) 
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122. — îzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

123. — İçel 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) 

124. — 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) 

125. — 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) 

126. — 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) 

127. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik 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) 

128. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alman ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

129. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, İstanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iişJkin önergesi. (10/143) 

130. — Küta'hya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144) 

131. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145) 

132. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen 
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 

133. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar-
ıkadaşmın, buğday ihraç ve ithal konularında Anaya
sanın 88 noi Millet Meclisi. İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişjkin önergesi. (10/147) 

134. — Kastamonu MÜfflleitivieiklü Vecdi İlhan ve 
9 adkaldaş'inıın, Hükümettin Bariiıt cevheri poiMkası 
(könosunidia Anayasanın 88 ncü, Miiıleft Mecisli İçtü
züğünün 102 ve 10)3 ncü malddeleri uyarınca bir 
Meclis Arıaişitıtrtması açullmlasına ilişkin önergesi 
(10/148) 

135. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 ar
kadaşının, Sümerbank Tekstil Fabrikalarındaki keyfi 
ve partizanca yönetimin sorumlularını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/149) 

136. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/150) 

137. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorun
larını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. '(10/151) 
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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) (*) 

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 ilkekul 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 Kıhç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözdü soru Önergesi. (6/54) 

7. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

8. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

9. — Kastamonu Milîetveküi Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu üd ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

10. — Kars Milîetveküi Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Taran ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

11. — Denizli Milîetveküi Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yüı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere üişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

12. — İstanbul Mületveküi Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi üe ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

13. — Mardin Mületveküi Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazüerine üişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

14. — İçel Mületveküi Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

15. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye üe ilgili ya
yınına üişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

17. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarımn 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

18. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızüay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

19. —, Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna üişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

21. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

22. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeftli» nin adım değiştirmesinle 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
üişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

24. — Afyonkarahisar Mületveküi Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicüerinin durumlarına üişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

. 25. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

26. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

27. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

28. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
mya çevrilmiştir. 
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29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

30. — 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) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

33. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

34. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

35. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

36. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

38. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

39. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

40. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

41. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
fürk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

43. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Koy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

46. — 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) (*) 

47. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman DemireFin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin . Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (o/l 40) 

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

50. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Gökriaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

51. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru Önergesi. 
(6/147) 

52. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

53. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri iie memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

54. — 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) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 
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56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

57. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

58. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

59. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

60. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

61. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin MiiJî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

62. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

63. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

64. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) . 

65. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

66. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

68. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

69. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

70. — 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) (*) 

71. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

72. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in* 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

73. — İzmir Milletvekili Yüksel Çukmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

74. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

75. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

76. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

77. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

78. — 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) (*) 

79. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bn- -
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

80. — Zonguldak Milletvekili Kemâl Anadol'
un, Ankara'da sahneye kman Ana adlı oyunun yy 
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü son* oıu-ı-
gesi. (6/188) 

81. — Sivas Milletvekili Mustafa Tinıisi'nin te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi ilim
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 



— 14 — 

82. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

83. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

84. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

85. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

87. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

88. — 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) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

90. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geoiktirnıesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu, (6/196) 

92. —• Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

93. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turüzm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

94. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 

Antalya - Ahıatlı Köyüne ilşkün Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü sıoru önergesi. (6/226) (*) 

96. — Aydın Milletvekili M.t Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/227) (*) 

97. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

98. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgii Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

101. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ifşkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

102. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

103. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Penim Adak'm Güney Doğu gezilenindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/232) (*) 

104. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

105. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

106. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

107. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Milli Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önerjjesi. (6/234) (*) 



108. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

109. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke-
mîzdeM işsizliğe ilşfcin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/236) (*) 

110. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

111. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman Mffiî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözKi soru önergesij (6/237) (*) 

112. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Balkanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

113. — Balıkesir Milletvekili, Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararma 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türküye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Mîllî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

115. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Q H. P.'Ii gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

116. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (•) 

117. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

118. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi.; (6/244) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

120.: — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 
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121. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

122. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*) 

123. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

124. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giTin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

125. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesij (6/251) (*) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

127. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

128. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suifcastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/215) 

129. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) (•) 

130. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

131. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

132. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 

133. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ffişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 



134. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitimi Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

135. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

136. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî, ve Ticarî ilimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

137. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka-
rarana ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

138. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

139. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

140. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

141. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*). 

142. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

143. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

144.-— içel Milletvekili Süleyman Şirnşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

145. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

146.: — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

147. — Sivas Milletvekili Mustafa Tim'isi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

148. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

149. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

150. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
üğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

151. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine pişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

153. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

154. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

155. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

156. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

157. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

158. — istanbul Milletvekili Necdet Ö'kmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

159. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

160. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

161. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 
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162. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 i 1975 günü bas»'".^ verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

163. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

• 164. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

165. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

166. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere Miskin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

167. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi 
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

168. — 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) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

170. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

171. — 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) (*) 

172. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaogîu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

174. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'ın, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

175. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan llköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

176. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi^ 
(6/299) (*) 

177. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi, 
(6/240) 

178. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/27Ö) (*) 

179. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

180. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.; 
(6/3C2) (*) 

181. — Ankara Milletvekili Necdet 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) (*) 

182. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

183. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

184. — 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) . ' 

185. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesiı 
(6/308) (*) 
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186. — 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) (*) 

187. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan "^sJa soru 
önergesi. (6/300) (*) 

188. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'mn, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/310) (*) 

189. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

190. — 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) (*) 

191. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

192. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplanyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

193. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz SÖ-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

194. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
Iu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

195. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

196. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin îçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

197. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

198. — 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) (*) 

199. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

200. — 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) (*) 

201. — İstanbul Milletvekilli Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

202. — Çanakkale Milletvekilli Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tini Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

203. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

204. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

205. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

206. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

207. — Adana Milletvekili îlter Çübukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

208. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

209. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 



210. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/34-0) (*) 

211. — Adana Milletvekili' Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlüv soru önergesi. 
(6/343) (*) 

212. — 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) (*) 

213. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
scru önergesi. (6/346) (*) 

214. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddialarıma ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

215. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (•) 

216. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

217. — 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) (*) 

218. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

219. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

220. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

221. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler llköğretâoı Müdürlüğüne atanan kişi

nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından &özlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

222. — 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) (*) 

223. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, 
Siirt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

224. — Ankara Milletvekilli Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

225. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

226. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

227. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

228. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/374) 
(*) 

229. — 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) (*) 

230. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

231. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı küttü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

232. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

233. — Bolu 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) (*) 

234. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

235. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

236. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğilim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

237. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

238. — Antalya Milletvekili Fahri Özçel'ik'in, Hü
kümetin kuruluşundan 'bugüne kadar görevden alman 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

239. — 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) (*) 

240. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

241. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

242. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

243. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy-
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gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

244. — 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) 

245. — 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) 

246. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sev.k 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

247. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

248. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

249. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

250. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

251. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

252. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

253. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

254. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 
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255. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kim Millî Eğtoim Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

256. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/402) (*) 

257. — içel 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) (*) 

258. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (*) 

259. — 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) (*) 

260. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

261. — 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) (*) 

262. — 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) (*) 

263. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

264. — îçel Milletvekili O rai Mavioğlu'nun, 
İçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 

(*) 
265. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini 

takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id

diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

266. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen-, 
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner^ 
gesi, (6/373) 

267. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî- Eğitim 
Bakanından sözlü soru. önergesi. (6/413) (*) 

268. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına Miskin Devlet Ba-. 
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

269. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Atman 
Sanayicileri Birliğinin Türkiye'ye yaptığı ziyarete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/414) (*) 

270. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

271. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
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 

X 1. — 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 Tökuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana" Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'm, 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 irfan 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, 
istanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136. 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

2. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci rnaddfsinm (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tariki : 16 , 6 . 1976) 

3. — 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 
bağlık ve Sosyal İşler ye Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
r ihi : 11 .6 .1976) 

X 4. — 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 Tosyah'nın. 
İsparta Milletvekili Süleyman Demire] ve 4 arkadaşı 
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet 
vakffli Memdu'h Bkşi ve Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 , 6 . 1976) 

X 5. — 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 6. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım Inebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo^ 
tıunun mütalaası ile Sağlık 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) 

7. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

8. — .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) 

9. — 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-
vısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

10. — 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 11. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta

sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 

27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 

Edirne Milletvekili lihami Ertem ve 8 arkadaşının, 

tslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 

Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 

2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 14 .. 7 . 1976 • 22 ; 7 ; 1976) 



X 12. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması tıak 
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişildik 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) 

13. — istanbul Milletvekilli Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcdarına ve kondüktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine frkralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komiisyonu raporu ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

X 14. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu ile içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/470) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1977) 

15. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan 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) 

16. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuat oğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu ismail 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) 

17. — Aydın Milletvekilli ismet Sezgin'in,. İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci
ritsin 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) 

18. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S, 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

19. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu iktisadî 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) 

20. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. oayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

X 21. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'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) 

22. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile is
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci madı 
desinin, değiştirilmesine ve bir geçici madde eklem 
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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) 

23. — 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 24. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 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) 

25. — 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 26. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

X 27. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
almma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

28. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'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) 

29. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Saysı : 181) (Dağitma tariaı : 
16 . 6 , 1975) 

30. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

31. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

32. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 .6.1975) 

X 33. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

34. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

35. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 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) 

36. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi . ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

37. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme almma 
önergesi. (2/390) (S. Sayası : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 , 1975) 



X 46. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve îçtüzüt 
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 47. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 , 1976) 

38. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tanm, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

39. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19,3,1976) 

40. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

41. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 42. — istanbul Milletvekili Abdullah Başttirk 
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 noi maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 , 3 , 1976) 

43. — Kırklareli 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) 

44. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ye Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 , 4 , 1976) 

45. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihî: 13,4,1976) 

48. — 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 : 
2© , 4 . 1976) 

X 49. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkâa 
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 r 
295) (Dağıtma tarihi: 21 ,4 .1976) 

X 50. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alm< 
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dagıtma'tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 51. — izmir Milletvekili Neocar Türkcan ile 
Kaya Bengîsu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyaanca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

52. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşıma 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 tş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) vt (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) 

53. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dükmen'in, 
1086 saydı 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 : 1 1 . 5 . 1976) 



54. — Hasan Kızı Hafaz» Öasfcürk'e vatani hazmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kamın tasa
rısı ve Plan KCMÖİSÎIOMIU raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) P a h ı n a tarihi: 17.5., 1976) 

55. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu israfil Kayabaşı'aa vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — İsa Güneş'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 .;5.1976) 

X 57. — Bursa MMötvekdli Kasım önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ye 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirflrtte-
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 .5.1976) 

58. — Kütahya Ma®e*vekM İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencirln, tabiî âfetler 
dokyısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, îmar. Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

59. — C. Senatöosu Arlvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hakim, sava ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkıada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

60. — Giresun Milletvekili Orhan Vılmaz'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) 

61. — 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 tasansı 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) 

62. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasansı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 197^) 

X 63. — Köy îşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy îşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

64. — Sivas Miİtetiveikıili Ahmet Durakoğhı'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar tayın Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu mporu. (2/579) (S. Sayı» : 356) (Dağıtıra ta
rihi: 7 .6. 1976) 

65. —• 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
TıMzm ve Plan komisyonlan raporlar! (1/419) (S, 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

66. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı MÜ1İ 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) 

67. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 «ayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci n^uidesmin değüştarümesîne 
dair kanun ve Cumhurbaşkamnca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

68. — Bursa Milletvekilli 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) 

69. — Konya Mıületvekıili $ener Battal'ın, bir kı
sım personele fiiM hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesiain değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkmda kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 



70. — Balıkesir Milletvekili Sad-ullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birino 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve îç-
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

71. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato 
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun 
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato 
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3 .7.1974,11 . 6 . 1976) 

X 72. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile But 
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina 
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlanında değişiklik yapılması hakkında ka 
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Em 
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad 
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl 
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be 
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497. 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

73. — 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) 

74. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı Ispirt© ve İspirtolu Içfkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesini» değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 75. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdı özerin, 

Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağılana tarihi : 25 . 6 . 1976) 

76. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

77. — 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 78. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
günfan, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 , 6 . 1976) 

79. — 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 ndi 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) 

8Q. — 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) 

81. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı 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) 
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82. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi- [ 
ğît KÖker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses I 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz- I 
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi I 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 , 1976) 

X 83. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir- I 
üği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih- I 
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki I 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde- I 
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen- I 
meşine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve I 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) I 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

84. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan I 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul I 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık I 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis- I 
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma I 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

85. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, I 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka- I 
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad- I 
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı I 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet I 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : I 
392) (Dağıtma tarihi : 9 ; 7 . 1976) 

86. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, I 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına I 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair I 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) I 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir- I 
ne Milletvekili îlhamü Ertemin, Devlet Güvenlik I 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak 
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi I 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı I 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16.. 9 . 1976) 

88. — Konya Milletvekilli Şener Battal'ın, Türk I 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi I 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya I 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu I 
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun I 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün I 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine j 
alınma önergesi. , (2/286, 2/408) (S.. Sayısı : 205 | 

| ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 , 1976, 
11 . 11 . 1976) 

I X 89. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
I ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
I kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın -
I .ca gündeme ahnrna önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 

397) (Dağıtma tarihi : 11 , 11 . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
I v« 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
I hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
I uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa

yısı : 399) (Dağitma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

I X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
I teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
I donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
I Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme-
I lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa-
I rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
I alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 

tarihi : 11 . 11 . 1976) 

I X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
I 5 arkadaşımn, Dümlupmar Üniversitesi kanun teklifi 
I ve İçtüzüğün 38 noi maddesi gereğince gündeme 
I alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt

ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

I 93. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
I Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat-
I larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
I İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme ahnma 

önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 , 1976) 

I 94. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
I kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko-
I misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
I gündeme alınma önergesi, (1/165) (S. Sayısı : 408) 

(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

I 95. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
I koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
I 90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak-
I kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
I uyarınca gündeme ahnma önergesi. (2/438) (S. Sa

yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

I X 96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşfnin, Ordu 
I Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü-
I züğün 38 nci maddesi uyarımca gündeme alınma 
I önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari-
I hi : 24 , 11 t 1976) 



97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası tekfifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 , 11 . 1976) 

98. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

99. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. . (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 .. 11 . 1976) 

X 100. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlar] 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25.11 ,1976) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1976) 

X 102. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D, Tarihi : 7.12.1976) 

X 103. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade v© 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
co günd«me alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976) 

X 104. — 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) 

105, — 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) 

106. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 v 1976) 

107. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirMlmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü 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) 

108. — 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 -t 1976) 

109. — 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) 

110. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye .-. Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 noi 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/687) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 , 1 , 1977) 

X 111. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşılkpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündem* alınma önergesi. (2/617) (S, Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi : 4,1,1977) 

11'2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya^ 
onca gündeme alınma önergesi. (2/22) (S. Sayısı: '424) 
(Dağıtma tarM : 4 .1,1977) 



X 113. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluşlarımda tam saire çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesli. (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

114.,— C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
üyeıi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
EmeMi Sandığı Kanunun 68 nci maddesine 2 fıkra ek
lenmesinle dair kanun teklifi ve içtüzüğün 3,8 nci mad« 
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/624) (S. 
Sayısı: 426) (Dağitma tarihi: 4,1,1977) 

115. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan 
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında 
kanun tasarısı ile- Bursa Milletvekili Mustafa Tay-
yar'ın, aynı konuda kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/240, 
2/300) (S. Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

116. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, Idarei Umumiyei- Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 nci maddenin birinci fıkrası ile 116 nci 
maddenin değiştirilmesine ait kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

117. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

X 118. — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490) 
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

-*«< 

119. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570 
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/665) 
S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 1 . 1977) 

120. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri kad
ro kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları. (1/460) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma 
tarihi : 17 , 1 , 1977) 

121. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan Res
mî yüksekokulların üniversite ve akademilere devre
dilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/491) (S. Sayısı : 435) 
(Dağıtma tarihi : 17.1 . 1977) 

122. — Türk Silâhlı Kuvvetleri özel beslenme ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/448) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 17.1.1977) 

123. — 543? sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarL raporları. (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

124. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme Alınma önergesi. (2/657) (S. Sayısı : 441) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 1 , 1977) 

X 125. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/647) (S. Sayısı : 442) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 1 . 1977) 

(M. Meclisi Birleşim : 39) 



Dönem = 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 367 
Toplantı : 3 

1 8 . 3 . 1 9 2 4 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 10 ncu Mad
desine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nıri, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 Arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Artvin Mil
letvekili Ekrem Sadi Erdem ve 16 Arkadaşının, Köy ve Mahalle 
Muhtarlarına Ödenek Verilmesi ve Muhtarların 1479 Sayılı (Bağ -
Kur) Kanunu Kapsamına Alınmasına Dair Kanun Teklifleri 

(1 /438, 2 /28 , 2 /58 , 2/207, 2 /303, 2 /379, 2/472, 2 /513) 

18 . 3 . 1924 Tarihli ve 442 Sayıh Köy Kanununun 10 ncu Maddesine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/438) 

T. C. 
Başbakanlık 3.5. 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-62/07511 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 4 • 1976 
tarihinde kararlaştırılan «18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türkiye nüfusunun % 50 sinden fazlasının yaşadığı köylerimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
nitelikli, memleketin genel kalkınma hamlesi içinde kazandığı hareketlilik, köy idareleri üzerinde ciddî düzen
lemelerin yapılmasını, köy adamlarının görevlerini bihakkın yapabilecek şekilde yetiştirilmelerini, yetişmiş 
kimselerin bu .görevlere istekli olmalarını gerekli kılmış, özellikle görev ve hizmet şartlarının özendiriciliği-
nin bunda başlıca faktör olduğu kanaati yaygın bir mahiyette tezahür etmiştir. 

Bu arada köyün başı ve icra uzvu olan muhtarın hizmet şartları ve görev sorumluluğu dikkati çeken bir 
mesele olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim bugün 35 096 adedi bulan köylerimiz üzerinde bundan bir süre ön
ce yapılan araştırma sonuçlarına göre 5 495 köy muhtarı yılda 250 TL. nın altında ödenek alabilmekte, yi
ne ancak 143 köyde muhtar yılda 5 bin TL. nın üzerinde bir ödeneğe kavuşabilmektedir. Bu şartlar şüphesiz 
düşündürücüdür, 
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Çeşitli mevzuatın 400'den fazla görevi köy muhtarından beklediğini, bunun önemli bir bölümünde Dev
lete ait görevlerin teşkil ettiğini tespit etmek mümkündür. Köy, Anayasamıza, kanunlarımıza göre bir ma
hallî idare kuruluşu olmakla birlikte tarihî gelenek sosyal şartlarımızın bir gereği olarak muhtarın hem ma
hallî hem de merkezî idarenin bazı görevlerini birlikte yürütmesi kaçınılmaz olmaktadır. Ancak buna muka
bil bu hizmetlerin karşılığında bugüne kadar köy muhtarlarına herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. 

Hizmetlerin görülmesine müspet bir etkide bulunacağı şüphesiz olan böyle bir ödemeyi düznelerken kö
yün mahallî idare organı bulunduğu esprisinin muhafazası önemli bir husus olarak önümüzde bulunmasıdır. 
Bu bakımdan muhtarın devlet personel rejimi içinde mütalaası mümkün olamamakta, ancak muhtarın mer
kezî idareye ait gördüğü hizmetler karşılığında bir ödemeye müstahak bulundukları da muhakkak bulunmak
tadır. 

Bu tasan bu düşüncelerden hareket edilerek, köy bütçelerinin bu günkü durumları, köy nüfus miktarları 
dikkate alınarak köy bütçelerine devlet bütçesinden yardım yapılması esprisi ile hazırlanmış bulunmaktadır. 

Köy Muhtarlarının ödeneklerinin Tutan 

Ödenecek ücret Aylık tutarı Yıllık tutarı 
Nüfus grupları Bu gruptaki köy sayısı TL. TL. TL. 

0-500 21 158 500 
500 den fazla 14 837 800 

TOPLAM 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile, Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin Köy Muhtarları, Köy Kâtiple
ri ve Köy Korucularına Devletçe aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi. (2/28) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

1 . 1 1 . 1973 
Geçen Dönem 22 . 11 . 1972 gününde 6 arkadaşımla birlikte Millet Meclisine sunduğumuz «Köy muh

tarları, köy kâtipleri, ve köy korucularına Devletçe aylık bağlanmasına dair kanun» teklifimiz Dönemin 
sona ermesi nedeniyle kadük olmuştur. 

Teklifimizin. İçtüzüğün 78 nci maddesi gereğince yenilenmesini rica ederiz. Saygılarımızla. (2/664) 
Yenileyenler : 

istanbul Milletvekili Muğla Milletvekili 
Reşit Ülker Ali Döğerli 

1 . 10 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına, 

«Köy muhtarları, köy kâtipleri ve köy korucularına Devletçe aylık bağlanması hakkında kanun teklifimiz 
gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. Saygılarımızla. 

İstanbul Milletvekili Kırşehir Milletvekili Erzurum Milletvekili Manisa Milletvekili 
Reşit Ülker Mustafa Aksoy Gıyasettin Karaca Veli Bakirli 

İzmir Milletvekili Balıkesir Trabzon Milletvekili 
M. Hulusi Çakır Nurettin Sandıkçıoğlu Cavat Küçük 

1 057 900 
11 869 600 
12 927 500 

12 694 800 
142 435 200 
155 130 000 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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GEREKÇE 

Köy Kanununun 10 ncu maddesine göre köy muhtarı köyün başıdır. Köy işlerinde söz söylemek hakkı 
muhtarındır. Emir vermek ve emir yaptırmak da muhtarın hakkıdır. Muhtar Devletin memurudur. Ka
nunun 11 nci maddesine göre de muhtarlar Devlet memurları gibi muhakeme edilirler ve ceza görürler. Ka
nunun 36 ncı maddesi muhtarın göreceği Devlet işlemini birer birer saymıştır. Köy muhtarlarına köy işleri
ni yaparken karşı koyanlar ve kötü söyleyenler Devlet memurlarına karşı koyanlar ve kötü söyleyenler gibi 
cezandınlırlar. Muhtarlar Devletin köyde tam temsilcisidirler. 

Yaran yüzyıla yakın bir süre önce çıkarılmış olan Köy Kanunu şüphesiz ki çıktığı zamanın koşullarına 
göre hazırlanmış bir kanundur. Aradan yarım yüzyıl geçmiştir. Her alanda büyük gelişmeler kaydedilmiş
tir. Bu gün Türkiye tam bir kalkınma çabası içindedir. Halkımızın köyde bütün işleriyle uğraşacak ilk Dev
let katı muhtarlık olmaktadır. Halkımız bu gün muhtarlardan çok, pek çok iş istemektedir. Onlara bir an 
bile nefes aldırmamaktadır. Bunda da yerden göğe kadar haklı bulunmaktadır. Anayasanın buyurduğu in
sanca yaşama düzeyine kavuşmak istemektedir. Muh tarlar çok yerde özel işlerini yapamaz duruma gelmiş
lerdir. Muhtarlık yapmak yüzünden kendi maddî durumunu bozmuş pek çok vatandaş vardır. Bu sebeple 
gerçekten iş görecek niteliklere sahip bir çok vatandaş muhtarlık görevini haklı olarak almak istememekte
dirler. öteyandan pek çok köylerimizin nüfusu azdır, pek çok köylerimiz yoksuldur. Bu yüzden muhtar
lara köy kanunu gereğince ya para verememektedirler veya çok az bir para vermektedirler. Bu günkü ko
şullar altında hiç, veya az para alarak sabahtan akşama kadar iş yapmak mümkün olmamakta. Bu yüz
dende köyün işleri aksamakta, köylülerimiz büyük zarar görmektedirler. Kalkınma da gecikmektedir. 

'Bütün bunlardan ötürü çok önemli bir kamu görevi, Devlet görevi yapan, köylü ile Devletin ilişkileri
ni yürütmede büyük sorumluluklar taşıyan köy muhtarlarına ve benzer işler gören köy kâtlpleriyle, köy 
koruculanna Devletçe aylık bağlanmasını teklif etmekteyiz. C. H. P. 1969 Seçim Bildirgesinde bu hususa 
ulusumuza vaat etmiş bulunmaktadır. Bu tedbirlerle, Devlet köy düzeyindeki kamu hizmetlerinin görülme
sinde kendine düşen yükümlülükleri daha yeterli ölçüde üzerine almış olacaktır. Bu, köy yönetiminde bir 
yeniden düzenleme (reform) olacaktır. 

MADDELER GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede etraflı olarak açıklandığı biçimde köy muhtarlarına, köy kâtiplerine 
ve köy koruculanna Devlet bütçesinden aylık bağlanması esası getirilmektedir. Aylık miktarını Maliye ve 
İçişleri Bakanlıktan köylerin nüfusu, ekonomik durumu gibi nitelikleri de gözönünde bulundurarak belli 
edeceklerdir. 

Madde 2. — Köy muhtan, köy kâtibi ve köy korucusunun aylıkları Devletçe ödeneceğinden ilgili 
maddeler bu duruma uydurulmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER İLE MUĞLA MİLLETVEKİLİ ALİ DÖĞERLİ'NİN 
TEKLİFİ 

Köy Muhtarları, Köy Kâtipleri ve Köy Korucularına Devletçe Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 18 Mart 1340 gün ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki ek 11 nci madde eklenmiştir: 
EK MADDE 11. — Köy muhtarlarına, köy kâtiplerine ve köy korucularına İçişleri ve Maliye bakan

lıklarınca belli edilecek miktarda aylık bağlanır. Bu aylık Devlet bütçesinden ödenir. 

MADDE 2. — 18 Mart 1340 gün ve 442 sayılı Köy Kanununun 17 nci maddesinin 17 sayılı bendinden 
«Muhtar. Kâtip ve Korucu» sözcükleri çıkarılmış ve 19 ncu maddesinin 1 ve 2 No. lu bentleri kaldırılmış
tır.. - • 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımını izleyen Malî Yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, Koy ve Mahalle Muhtarlarına Aylık Verilmesi, Emeklilik, 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haklarının Tanınması Hakkında Kanun Teklifi (2/58) 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 
T. B. M. M. Grupu Başkanlığı 24,. 11.1973 

Sayı : 40 : 
Ek : 3 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy ve mahalle muhtarlarına aylık bağlanması, emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik halklarının tanın
ması ile (ilgili kanun t teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

Hasan Tosyalı 

GEREKÇE 

Köy ve rnalhalle muhtarlığı hizmeti; genel Devlet 'hizmetimin bir ikademeısidir. 
Muhtarlar; (köye ve mahalleye yönelik Devlet hizmetlerinin köy ve mahallesinde yerinde (tespit ve tayin 

eden; bu hizmetleri Hükümete ve belediyeye bildiren, ta'kip eden ve uygulanmasını yapan 'kimselerdir. 
Muhtarlar; köy ve rnıahallelerdeki huzurun, güvemin ve nihayet Devletin ve Hükümetin 'köyde ve mahalle 

de sdmlbolüdür. 
Muhtarların köylerde ve mahallelerde yaptıkları çeşitli hizmetler ıbirer Devlet ve Hükümet hizmetidir. Bu 

hizlmöölerin başarısı muihtarların kendi şahsi işi dışında bu hizmetlerde zaman, emek ve maharet harcaması 
ile mümlkün olmaktadır. O halde muhtarlar Devlet Memuru sayılmalıdır. 

Zaten hu gün yürürlükte olan 'köy 'kanunumuz da muhtarları memur saymaikta, memur gibi muhakeme 
etmektedir. 

Devlet memurları olan muhtarlara; gördükleri Devlet hizmetli karşılığı olarak Devlet Personel Kanunu ge
reğince aylık maaş verilmesi hukukî ve haiklı bir uygulama olur. 

Bu aylık maaşın Devlet Personel Kanunundaki 16 nci dereceden başlaması adalete ve Personel Kanu
nunun hükümlerine de uygun olur. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 367) 
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•:•' Madem M muhtarlar. Devlet Memurudur ve muhtarlıktaki başarılı hizmetleri ile mütenasip olarak muhtar
lıktaki hizmetleri seçimle ide olsa devam etmektedir; o halde, muhtarların muhtarlıkta geçen hizmet müd
detleri emekliliklerine sayılmalıdır. 

Muhtarların hangi derece ve kademe üzerinden emekli olacağı ve emeklilik keseneklerinin nasıl alınacağı 
ilgili kuruluşlarca çıkarılacak özel bir yonetımelikle düzenlenmesi lâzımdır. 

•Muhtarlar devlet memuru olduğuna göre, muhtarların da devlet memurlarının sahip oldukları her türlü 
sağlık ve sosyal güvenlik haklarından faydalanması hukukun ve eşitliğin bir icabıdır. 

Bu 'kanun teklifinin kabul edilmesiyle hem köylerimize ve mahallelerimize giden devlet hizmetlerinin daha 
başarılı olması sağlanacak ve hem de çeşiitli genel devlet hizmeti gören muhtarlara hizmeitleri 'karşılığı şimdiye 
kadar verilmeyen hakları verilmekle devamlı bir haksızlık da giderilmiş olacaktır. 

Böylece kalkınmanın 'köye ve mahalleye ve halkımıza daha süratli, emin ve başarılı olaralk ulaşması hu-
susundalki Türk Milletinin müşterek arzusu da daha kt)lay tahakkuk etmiş olacaktır. 

Unutmamak lâzımdır 'ki, bugüne kadar ıköyde birlik, huzur ve güven varsa, köye ve mahalleye anarşik 
hareketler, vatan ve milletimizi bölücü cereyanlar girmemiş ise, ve yine milletimizin büyük 'kitlesi olan köy
lü ve 'kasabalı Devlete ve Hükümete güven ve sevgisini devam ettiriyorsa bunda ehliy.tli, çalışkan, milliyetçi 
ve vatansever köy ve mahalle muhtarlarımızın büyük katkısı vardır. 

Yüksek heyetinizce de malum olan ve »kısaca izah ettiğim gerekçeler sebebiyle bu kanun teklifimin 'kabul 
buyralmasını saygılarımla arz ederim. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ HASAN TOSYALI'NIN TEKLİFİ 

Köy ve Mahalle Muhtarlarına Aylık Verilmesi, Emeklilik, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haklarının Tanınması 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Köy ve mahalle muhtarları Devlet Memurudur. 
Muhtarların gördüğü hizmetler Devlet Personel Kanunundaki genel hizmetlerden sayılır. 

MADDE 2. — Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek aylık maaş; Devlet Personel Kanunundaki genel 
hizmetlere ait 16 n'cı derece birinci kademeden başlar. 

Muhtarların tahsil derecesi ne olursa olsun, maaş artması ilkokul mezunu Devlet memurlarına uygulanan 
malî hükümlere göre hesaplanır. 

Muhtarların derece, 'kademe ilerlemesi muhtarlıkta geçen hizmet müddetleri ile mütenasip olaralk -yapılır. 

MADDE 3. — Muhtarların muhtarlıkta devam eden ve varsa evvelce geçmiş hizmetlerinin hesabında, ilk
okul mezunu Devlet memurlarına uygulanan hükümler uygulanır. 

MADDE 4. — Muhtarlara Devlet memurlarına tanınan bilcümle sağlık ve sosyal güvenlik hakları aynen 
tanınır. 

MADDE 5...— Bu Kanunun uygulanması; Kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili kuruluşlar
ca müştereken 'hazırlanıp çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 6. — Bu Kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 4 arkadaşının, Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar 

Heyetleri Teşkiline Dair 4541 Sayılı Kanun ile 442 Sayılı Köy Kanununa bazı maddelerin ve fıkraların eklen
mesi ile bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/207) 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

««Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair 4541 sayılı Kanun ile 442 sayılı 
Köy Kanununa bazı maddelerin ve fıkraların eklenmesi ile bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi» miz, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile rica ederiz, 13 5 . 1974 

İsparta Aydın Balıkesir 
Süleyman Demire! Nahit Menteşe Cihat Bilgehan 

Sivas Kastamonu 
Vahit Bozatlı Sabri Keskin 

GEREKÇE 

Şehir ve kasabaların mahalleleriyle köylerin yönetiminde birinci derecede devlet adına sorumluluk yükle
nen kişi, köy muhtarı ve mahalle muhtarıdır. Halen mevcut yasalara göre, gerek yetki, gerekse sorumluluk 
bakımından muhtarların diğer devlet memurlarından hiç bir farkı yoktur. Hal böyle iken, bütün bu mükel
lefiyetleri yüklediğimiz ve kendisinden birtakım amme hizmetlerini beklediğimiz muhtara, Anayasanın çalış
ma hayatını düzenleyen 42 nci maddesinin emredid hükümlerinin gereği, bugüne kadar yerine getirilmemiş ve 
muhtara sosyal güvenlik hakkı ve çalışmasının karşılığı olan maaş ödeme mecburiyeti, henüz kanunlarımızca 
'bir hükme bağlanmamış bulunmaktadır. İşte bu temel fikirden hareket ederde, muhtarlara da maaş bağlan
ması hususu, emeklilik hakkı verilmesi ciheti bu kanunla sağlanmak istenmiştir, 

Bu kanun teklifi ile muhtarlar, devlet memurları gibi tahsillerine göre Devlet Personel Kanununun intibak 
hükümlerinden yararlanacak ve intibak ettirileceği derece ve kademenin karşılığı maaşı, tıpkı devlet memuru 
gibi genel bütçeden alacaktır. Yine Devlet Memuru gibi genel bütçede Hazine hissesi olarak ödenmesi gere
ken emeklilik payı da keza, genel bütçe tarafından karşılanacak, bütün bunları karşılayacak meblâğ, İçişleri 
Bakanlığının gider bütçesinde gösterilecektir. 

Türkiye'nin köylerinin büyük bir kesiminin köy muhtarına maaş ödeyecek bir gelir bütçesine sahip olma
sının henüz mümkün olmadığı görülerek, köy muhtarları hakkında, belediye başkanlarına muvazi bir uygu
lama, tarafımızdan uygun görülmemiştir. Zira, belediyelerin halen kendi öz gelirlerinin dışında, kanunla sağ
lanmış sair gelirleri mevcut olup, köy bütçeleri için böyle bir gelir mevcut değildir. Bu itibarla, köy bütçe--
sinden muhtarın maaş almasını düşünmek, büyük ölçüde tatbik gücü olmayan bir yasa getirmek olacağı gibi, 
köyde yaşıyan insanlara eşitliğe aykırı yeni bir külfet yüklemek durumunu ortaya çıkarır. Bu ise, köyde ya
şamayı daha sıkıntılı bir duruma getirmek olur ki, bu, Türkiye'nin takip etmesi gerekli anapoliti'kaya ters 
düşer. Bu itibarla, belediye başkanlarının durumunun aksine, köy muhtarlarının genel bütçeden maaş alma
ları daha âdil ve uygun mütalaa edilmiştir. 

İkisi yürürlük maddesi olan ve diğer dördü de şehir ve kasabaların mahalle muhtarlarıyle köy muhtarları
nın devlet memurları gibi maaş almaları ve emeklilik haklarından yararlanmalarını temin etmek maksadı yle 
tedvin edilmiş bulunmaktadır.' 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN DEMİREL VE 4 ARKADAŞNININ TEKLİFİ 

Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 4541 Sayılı Kanun İle 442 Sayılı 
Köy Kanununa Bazı Maddelerin ve Fıkraların Eklenmesi İle Bazı Maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine aaşğıdakü fıkra eklenmiştir : 

MADDE 1. — 
Her mahalle en az 1 500 ve en çok 10 000 nüfuslu olur. Mahalle nüfusunun talkdirinde en son nüfus sa

yımı esas alınır, 

MADDE 2. — 4541 sayılı Kanunun 5 noi maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştMlmişfcir : 

Madde 5. — Mahalle muhtarıyle ihtiyar heyeti asü ve yedek üyeleri mahalle halkı tarafından aynı zamana 
da seçilir. 

MADDE 3. — 4541 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişllirilmiştir : 

Madde 21. — a) Her mahallede, mahallenin en yüksek mülkiye amirliğince bir muhtarlık bürosu ku
rulur. Mahallede devlete ait elverişli bir büro bulunmadığı takdirde, o yerin yetkili devlet memurlarınca uy-: 
gun bir yer kiralanır. Kira bedeli; ısıtma, aydınlatma, PTT masraflan, araç ve gereç giderleriyle yönetim 
masrafları, İçişleri Baafcnlığı gider bütçesine konacak ödeneklerle ve o yerin yetkili saymanlığınca ödenir. 

Muhtarlarca tahsil edilecek harç ve resimler, 15 gün içinde mahallî maliye saymanlığına makbuz karşı
lığında teslim edilir. Muhtarların alacakları her türlü resim ve harç karşılığında verecekleri makbuzları Ma
liye Bakanlığınca tanzim edilerek, yetkili maliye saymanlıklarmca bir zabıtla muhtarlara teslim olunur. 

b) Mahalle muhtarlarına 1327 sayılı Kanunla tadil edilmiş bulunan 657 sayılı Devlet Personel Kanunu 
hükümleri gereğince maaş ödenir. Muhtarlara verilecek kademe ve derecenin tayininde ve bunun karşıLğı olan 
kadronun tahsisinde, adı geçen ve Devlet memurları hakkında uygulanan Personel Kanunu hükümleri ay
nen uygulanır. Muhtarlara ödenecek maaşların karşılığı, İçişleri Bakanlığının gider bütçesine konur ve bu Ba-* 
kanlığın diğer memurları hakkındaki ödeme usulleri, muhtarlar hakkında da aynen uygulanır. 

c) Muhtarlar; emeklilik, sosyal güvenlik ve Devlet memurlarına tanınan bilumum halklar yönünden, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve bu Kanunun tadillerinin sağladığı bütün haklardan, tıpkı Devlet 
memuru gibi yararlanırlar. Hizmetlerini borçlanırlar ve Hazine hissesi olarak Emekli Sandığına ödenmesi ge
reken meblâğı, yine İçişleri Bakanlığı gider bütçesine konacak meblâğdan, İçişleri Bakanlığınca ödenir. 

d) Muhtarların, işlerinin çokluğu ve ağırlığı, idaresi altındaki semtin büyüklüğü, nüfus sayısı dikkate alı
narak, işi çok ağır olan muhtarlara ayrıca muhtarlığın kendi bütçesinden tazminat adı altında maaşa ilâve 
olarak bir yan ödeme yapılır. Bu ödemenin azamî ve asgarî haddini, İçişleri Bakanlığı takdir ve tayin eder. 
Ayrıca Bakanlık bu talkdirinde ve tespitinde, büyüklüğü hangi nüfusun üzerinde olan mahalle muhtarlarına ne 
mMar azamî ve asgarî tazminat verilmesi gerektiğini de belirtir. Bu esaslara göre, mahalle muhtarlığı büt
çesinden muhtara ayrıca bir tazminat ödenir. 

MADDE 4. — 442 sayılı Köy Kanununa, aşağıdaki madde eklenmiştir: 

EK MADDE 11. — Köy muhtarlarının aylıkları, emeklilikleri ile sair özlük işleri ve sosyal güvenlik hakları 
bakımından, 4541 sayılı Kanunun işbu kanunla değiştirilen 21 rıcd maddesi mahalle muhtarlarına tanıdığı bü
tün haklardan, köy muhtarları da aynen yararlanır. Ve köy muhtarları hakkında da, bu madde hükmü aynen 
uygulanır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 6. — Bu Kanunu, Bakanlar Kurulu yürütüp 

Millet Meclisi (S. Sayısı*: 367) 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Mahalle ve Köy muhtarlarının BAĞ -KUR Kapsamına Alınması için 
Yasa Önerisi (2/303) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Mahalle ve Köy muhtarlarının BAĞ - KUR kapsamına alınması için yasa önerimi» gerekçeleriyle 
sunulmuştur. s 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

GEREKÇE 

Yaygın ve etkin 'bir sosyal güvenlik düzeni, özgürce ve hakça kalkınmanın Ikesin koşuludur. Sosyal güven
lik, insan mutluluğunun ve özgürlüğünün temelidir. 

ıHastalııkta ve sakatlıkta, yaşlılıkta ve işsizlikte yanlız ve çaresiz 'kalan ya da yalnız ve çaresiz ikalma kor
kusu içinde yaşayan insanlar küskünlüğe veya bencilliğe kapılabilirler. O yüzden ıtoplumda 'birik ve dayanışma 
sağlanması zorlaşır/Sosyal güvenlikten ydksun kişi yeterince özgür değildir. Sosyal igüvenliğin yaygınlaşıp et 
kenienm'esiyle, toplum manevî bakımdan daha güçlü, insanlar daha özgür, demdkra'si daha sağlam duruma 
gelir, 

Köy ve mahalle muhtarları seçimle iş başına gelen yersel yönetim (mahallî idare) başkanlarıdır. İlk kade
mede gerçek halik öderleridir. Türkiye'de yönetimin halkla ilk ilişkisi mahalle ve (koy muhtarları ile ol
maktadır. Bugün Türkiye'de 87 0Ö0 köy ve mahalle muhtarı vardır. Mahalle ve Iköy muhtarlarına çeşitli ya
salar'-çok önemli kamu görevi vermiştir. 

Kamu hizmetinde çalışanlar, işçier, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bütün bağıımsız çalışanlar Emekli San
dığına, Sosyal Sigortalara ve Bağ - Kur'a girmek suretiyle sosyal güvenliklerini sağladıkları halde mahalle 
ve 'köy muhtarları ..yılardır bu 'konuda uğraşmalarına ikarşın, Anayasanın 'bütün yurttaşlara öngördüğü sos
yal güvenlik halkikından yoksun kalmışlardır. 

Niteliklerine göre mahalle ve köy muhtarlarının Bağ - Kur'a bağlı olmaları gerekmektedir. Bu yasa 
önerisiyle mahalle ve ıköy muhtarlarının Bağ - Kur kapsamına alınmaları sağlanmaktadır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

, Mahalle ve Köy Muhtarlarının Bağ - Kur Kapsamına Alınması İçin Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 14 Eylül 1971 gün ve 1479 sayılı («Bsnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar» Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ -. Kur) nun 24 ncü maddesinin ikinci fıkrasındaki (ancak) la başlayan 
bölümden önce aşağıdaki ibare eklenmiştir : 

«Kiöy ve mahalle muhtarları dia ıbu Yasanın uygulanmasında bağımsız çalışanlar olarak kabul edilir.» 

MADDE 2. — Bu Yasayı 'Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu Yasa yayımı gününden yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin 442 sayılı Köy Kanununun 2491 sayılı Kanunla değiştirilen 19 ncu mad
desinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ve bu Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

(2/379) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü dönemde hükümsüz kalan kâğıtlar arasında 2/307 esas numarada (kayıtlı :«442 sayılı Köy Kanu
nunun 2492 sayılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin 'birinci fıkrasının yürürlükten 'kaldırılmasına ve bu 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifimin» yenilenerek işleme konulmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 8 . 4 . 1975 
Sivas MiUeiCvekiH Ordu Milletvekili 

Ekrem Kangal Mçmduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

442 sayılı Köy Kanununun 2491 sayılı Kanuna değiştirilen 19 ncu maddesinin birinci fıkrasının yürür
lükten 'kalidırılmasına ve bu Kanuna 'bir madde eklenmesine dair kanun teklifim, gerekçesiyle birl'Me sunul
muştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 25 . 3 . 1970 
Ordu Milletvekili 

Memduh Ekşi 

GEREKÇE 

442 sayılı Köy Kanununun bir çok maddelerinde özellikle 3 4 - 4 1 nci maddelerinde koy muhtarlarına 
hiç de (küçümsenmeyecek görevler yükletilmiş bulunmaktadır. Köy muhtarlarının, aidi geçen Kanunun 10 
ncu maddesinde Devlet Memuru oldulkları tespit ve tescil edildiği gibi, muhakeme usulü bakımından da 
aynı kadro içlinde düşünüldüğü bir gerçektir. Kanunun 33 ncü maddesinde adı geçen görevlilerin çalışma ve 
kazanma olanakları da geriliş ölçüde kısıtlanmış bulunmaktadır. Muhtarlara bu derece ağır görev ve sorum
luluk yülkletiilimiş olmasına rağmen bu vaziifeülerin köy bütçelerine konulan peik az miktarda ücret karşılığında 
feragatla hizmet ettikleri ıbilinimelktedir. Devlet işleri ve köy işlerinin yürütülmesinde önemli rol oynayan bu 
vazifelilere genel bütçeden Devletin maaş vermesi 'kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

1965 genel nüfus sayımına göre, yurdumuzda nüfusu 0 - 150 arasında 2436, 151 - 300 arasında 8465, 
301 - 500 arasında 10127, 501 - 1000 arasında 10441 ve 1001 den 4169 ki, ceman 35 638 adet köy bulunmaktadır. 

Köylerimiz beş kategoriye ayrılaralk 0 - 1 5 0 nüfusu olan köylerin muhtarlarına 150 TL. 151 - 300 olan köy
lerin muhtarlarına 200, 301 -" 500 olan köylerin muhtarlarına 250, 501 - 1000 olan 'köylerin muhtarlarına 
300 TL. 1001 den yukarı nüfusu olan köylerin muhtarlarına da 350 TL. maaş bağlandığı takdirde bütçeye 
tahmil edeceği yük 110 162 400 TL. dır 'ki, bu miktar ifa edilen hizmette ve bu hizmetin niteliğine göre 
mühıiımisenecetk bir milktar sayılamaz. 

Durulm bu olunca, köy muhtarlarına yukarda arz olunan miktarlarda da olsa genel bütçeden maaş bağlan
ması zarurîdir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 367) 
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ORDU MİLLETVEKİLİ MEMDUH EKŞİ'NİN TEKLİFİ 

442 Sayılı Köy Kanununun 2491 Sayılı Kanunla Değiştirilen 19 ncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 442 sayılı Kanunun 2491 sayılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesiniin birinci fıkrası 
yürürlükten kaldıntmıştır. 

MADDE 2. — 1 8 . 3 . 1340 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağüdalki madde tÖdenlm'iştir : 

MADDE 3. — Son yapıl an genel nüfus sayımında nüfusu 1 - 150'ye 'kaklar olan 'köylerin muihtarlarına 
150 TL., 151 - 300'e kadar olan 'köylerin muhtarlarına 200 TL., 310 - 500'e ıkadar olan (köylerin muihtarlarına 
250 TL., 501 - lOOO'e 'kadar olan köylerin muhtarlarına 300 TL. ve 1001 den fazla olan (köylerin muhtar-
İarına, genel 'bütçeden 350 TL. aylık verilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun 1 Mart 1971 gününden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdı özer'in, Mahalle ve Köy Muhtarları ile Köy Korucularına Aylık 
Ücret Ödenmesi Hakkında Kamın Teklifi (2/472) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Mahalle ve Köy Muhtarları ile Köy Korucularına Aylık Ücret ödenmesi hakkındaki Kanun teklifi ile 
gerekçesinin ilişikte sunulduğunu arz ederim. 17.11.1975 

(Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

r G E R E K Ç E 

Anayasanın 42 nci maddesi : «Angarya yasaktır. :> 'hükmünü getirmiş ve 45 nci maddesi, Devlete, ücrette 
adalet sağlama görevini vermiştir. 442 sayılı Köy Kanunu, muhtarların Devlet memuru olduğunu ve onlar gibi 
muhakeme edilerek ceza göreceklerini hükme bağlamıştır, 

Muhtar ve köy korucularının yapmakta oldukları hizmetler, sosyal bir devletin görevidir. Devlet işleri
ni yapmakla görevli ve sorumlu kimselerin hizmet karşılığını Devletin ödemesi gerekir^ 

Devletin temelinde görev yapan memurlar için halktan alınan harçlar, bir çeşit haraç haline gelmekte ve
ya öyle sanılmaktadır. Bu da Devlet hizmetindeki ciddiyet ve haysiyeti zedelemektedir. Bir sosyal hukuk devleti, 
halktan vergi almalı fakat kendi memurlarını, ona, avuç açtırmamalıdır. İşte 'bu nedenlerle muhtar ve köy ko
rucularına Devletçe ücret ödenmeli ve katsayıları arttıkça onların da ücretlerine zam yapılmalıdır, 

3 ncü maddeye göre isteyenler, Sosyal Sigortalar Kurumuna (4) yıl süre ile prim ödeyecek ve böylece top
lumun büyük bir aile kesimi sosyal güvenlik altına alınmış olacaktır. Görevi 4 yılı bulmayanlar isterlerse prim 
ödeyerek sigortalılıklarını sürdürmüş olacaklardır. 

4 ncü maddeye göre mahalle muhtarlarının hizmetleri, iş sahiplerinden alınan harçla değil, Devletin ver
diği ücretle karşılanmış olacaktır. 

Bu Kanun, sosyal devlet kavramının çok dar tutulduğu eski Anayasamıza göre, 1340 ve 1944 yıllarında çı
kartılmış olan 442 ve 4541 sayılı kanunları, bugünkü Anayasamıza daha uygun biçimde onarmış olacaktır 
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C. SENATOSU MALATYA ÜYESÎ HAMDİ ÖZERİN TEKLtFI 

Mahalle ve Köy Muhtarları ile Köy Korucularına Aylık Ücret Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Nüfusu (1 250) ye kadar olan mahalle ve köylerin-muhtarlarına ayda (1 000) lira; köy ko
rucularına ayda (750) lira ücret ödenir. 

(1 250) den sonraki nüfus miktarının % 20 rakamı, hu ücretlere lira ve kuruş olarak eklenir. Ancak bir 
köyde birden fazla köy korucusu olursa bunlann aylıklarına bu ek yapılmaz. 

Mahalle ve köylerin nüfusu, genel nüfus sayımındaki miktardır. Yeni teşkil edilen mahalle ve köylerin nü
fusu, mahallin nüfus idaresince hane başına kayıtlı olan isim listesine göre tespit olunur, 

•MADDE 2. — Devlet memurları aylığında, artacak her katsayısına karşılık, birinci maddedeki ücretler 
(% 10) oranında yükseKr. 

Aylık ücretlerden hiçbir kesinti yapılamaz.; 

MADDE 3. — Muhtar ve köy korucularından isteyenler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 nci 
maddesindeki topluluk sigortası hükmünden yararlanabilirler. Müracaatları halinde, aylık ücretlerinden bu ka
nun hükmüne göre sigorta primi kesilir. 

Aynı Kanunun 85 nci maddesindeki isteğe bağlı sigortalılık süresi bunlar için (4) yıldır. Görevleri sona eren
ler, isterlerse prim ödemeye devam ederek sigortalılıklarını sürdürebilirler. 

MADDE 4. — 5441 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 21. — 20 nci maddeye göre iş sahiplerinden alınacak harçlardan muhtarlara ücret ödenmez. Bu 
harçlardan sadece muhtarlık işlerinin tedviri için gerekli kira, ısıtma, aydınlatma, hademe ve kâtip ücreti gibi 
masraiflar karşılanır. Harçtan arta kalan paralar her malî yıl sonunda mahallin özel idaresine irat kaydolunur. 

Muhtarlığın gelir ve giderleri mahallin özel idaresi tarafından denetlenir^ 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 16 Arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarları ile Köy Bekçilerine 
Aylık Bağlanması ve Sosyal Güvenlik Haklarının Sağlanması Hakkında Yasa önerisi (2/513) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy ve Mahalle Muhtarları ile Köy Bekçilerine Aylık Bağlanmasına ilişkin Yasa önerimizi gerekçesiyle 
birlikte sunuyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ve rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Artvin Milletvekili Muş Milletvekili Muğla Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem Tekin İleri Dikmen Ali Döğerli 

Kars Milletvekili İstanbul Senatörü Burdur Milletvekili 
Kemal Okyay Solmaz Belül Ali Sanlı 

Adana Milletvekili Elâzığ Senatörü îzmir Milletvekili 
H. Bilen Tümer Hasan İl dan Süleyman Genç 

Gaziantep Milletvekili Elâzığ Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
İbrahim Hortoğlu Atillâ Atıla O. Orhan Çaneri 
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Adana Milletvekili ; Ankara Milletvekili Nevşehir Milletvekili 

Osman Çıtırık Osman Ceran M. Zeki Tekiner 

Kars Milletvekili Bolu' Milletvekili 
Doğan Ar aslı Abdi Özkök 

G E R E K Ç E 

Köy muhtarı köyde devleti temsil eder. 442 sayılı Yasanın 10 ncu maddesi muhtarları Devlet memuru ola
rak kabul etmiştir. Köy Kanunu köylünün yapacağı mecburî ve ihtiyarî işleri kabarık bir liste halinde sırala
mıştır. Bu işlerin gerçekleştirile'bilmesi büyük çapta köy muhtarının çabasına bağlıdır. 

Köy muhtarının yönetsel görevleri yanında köydeki küçük anlaşmazlıklar konusunda yargısal ve pek çok 
kamusal görevleri vardır. 

Köy muhtarlarının yüklü sayılacak görev ve sorumluluklarına karşılık köylüden aldıkları ücret pek azdır. 
Günün koşullarında köy bütçesini gerçekleştirmek ve emeğinin karşılığını almak olanaksızdır^ 

Devlet ve köy işlerinin yürütülmesinde köy bekçileri köy muhtarlarının yardımcılarıdır. Görevi gereği za
manının önemli bir bölümünü köy hizmetlerine harcar. Köy bekçilerinin emekleri karşılığını ödemek köy ge
leneğinde muhtardan da önce gelir, 

Muhtar ve bekçilerin görevleri niteliği ve bu görevleri yürütenlerin ücretlerinin köylüce ödenememesi bu ki
şilere Dövlet bütçesinden maaş bağlanmasını zorunlu kılmaktadır. :, ' 

!Bu, 1969 ve 1973 seçim bildirgelerinde köylümüze Verilen sözün de gereğidir. 
Türkiye'de 36 800 köy ve 8 000 mahalle bulunduğuna göre yıllık toplam yük 900 milyon TL. tutar. 
Bu kişilerin Sosyal Sigortalar mevzuatına uygun olarak sosyal güvenliğe kavuşturulması en uygun ve en 

pratik olanıdır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. — Muhtar ve bekçilere ödenecek maaşları İçişleri Bakanlığı Bütçesine konacak bir ödenekten karşı
lanır. 

^Muhtarlara verilecek maaşın tabanı personel yasasındaki taban ücrete denk tutulmuştur. Lise ve daha 
yüksek öğrenim görmüş olanlara tabanın bir üst derecesinden 14 ncü dereceden maaş verilmesi zorunlu görül
müştür. 

Köy bekçilerine 15 nci derecenin (muhtarın) yarısı nispetinde ödeme uygun görülmüştür. Bunların dere
ceye bağlanması katsayı esasına ve yükselmelerin birlikte yapılmasına yarayacaktır. 

2. — Yeniden seçilen muhtarlar 4 yılda bir derece terfiine hak kazanacaktır. Takdirini köylüsünden almış 
olanlar terfi etmiş olacak. 

3. — Muhtar ve bekçiler yönetim kurullarında veya memurluk şeklinde köydeki herhangi bir kooperatifte 
görev verildiği takdirde bundan ayrıca ücret alamayacak. Köylerdeki kooperatiflerin gelişmesine yardımcı 
olacaklar. 

4. — Muhtar ve bekçiler sosyal güvenlik (emeklilik, yaşlılık ve malullük hallerinde) bakımından Sosyal Si
gortalar mevzuatına göre bu kuruma bağlanır. Sağlık ve Sosyal Güvenlik hakları kurumca sağlanır. 

5. —• Eskiden muhtarlık yapmış olanlara 2 yıl içinde borçlanma hakkı sağlanmaktadır. Muhtarlıktan ay-: 
rılan ve düşenler dilerlerse primlerini ödemek suretiyle sigortalılıklarını sürdürebilir. 
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6. — Bu Yasanın 1976 yılı başından itibaren uygulanması mağduriyetleri önlemesi bakımından zorunludur. 

Daha öne alınması daha iyi olur. , 
7. — Bu Yasa Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür. 

ARTVİN MİLLETVEKİLİ EKREM SADİ ERDEM VE 16 ARAKADAŞININ TEKLİFİ 

Köy ve Mahalle Muhtarları ile Köy Bekçilerine Aylık Bağlanması ve Sosyal Güvenlik Haklarının Sağlan
ması Hakkında Yasa Önerisi 

MADDE 1. — Köy ve mahalle muhtarları ile köy bekçilerine genel bütçeden aylık bağlanır. 
Muhtarlara verilecek aylık maaş, Devlet Personel Yasasındaki genel hizmetlere ait 15 nci derecenin birinci 

kademesindeki maaş denk olur. 
Lise ve daha ü^t öğrenim görmüş bulunanlara 14 ncu derecenin birinci kademesi karşılığı ödenir. 
Köy bekçilerine ise Personel Yasasının 15 nci derecesinin birinci kademesinin yarısı tutarında maaş bağla

nır. " • - • " • 

MADDE 2. — Muhtarların derece ilerlemesi 4 yılda bir seçimden seçime yapılır. 

MADDE 3.- — Muhtarlar ve bekçiler, köy kooperatiflerindeki görevlerinden dolayı ayrıca ücret alamazlar. 

MADDE 4. — Muhtar ve bekçiler sosyal güvenlik bakımından Sosyal Sigortalara bağlanır. Bilcümle sağ
lık hizmetleri Kurumca karşılanır. 

MADDE 5. — Dileyen geçmiş muhtarlık hizmetlerini saydırrhak için 2 yıl içinde borçlanma işlemlerini ta
mamlatır. 

'Muhtarlıktan düşenlerden dileyen sigortalılığını sürdürdbilir: 

MADDE 6. — Bu Yasa 1.1.1976 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. r— Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 25 ,: 5 .: 1976 
Esas No. : i [438, 2/28, 58, 207, 303, 379,472,513 

Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

«18 . 3 , 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine dair kanun ta
sarısı», «İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, köy muhtarları, köy kâtipleri ve köy korucularına Devletçe aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi», «Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, köy ve mahalle muhtarla
rına aylık verilmesi, emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik haklarının tanınması hakkında kanun teklifi», İspar
ta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşının, şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetler'i 
tenkiline dair 4,541 sayılı Kanun ile 442 sayılı Köy Kanununa bazı maddelerin ve fıkraların eklenmesi ile ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi», «İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, mahalle ve köy 
muhtarlarının Bağ - Kur kapsamına alınması için yasa önerisi», «Ordu Milletvekilli Memdüh Bkşi'nin, 
442 sayılı Köy Kanununun 2491 sayılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına ve bu Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi», «C. Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mahalle ve köy muhtarları ile köy korucularına aylık, ücret ödenmesi hakkında kanun teklifi» ve 
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«Artvin Milletvekili Bkrem Şadı Erdem ve 16 arkadaşının, köy ve mahalle muhtarları ile köy bekciteriı» ay< 
lık bağlanması ve sosyal güvenlik haklarının sağlanması hakkında yasa önerisi» teklif sahipleri ve ilgili bakan
lık temsilctferinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan uzun tetkik ve müzakereler neticesinde; köy ve mahalle muhtarlarına aylık bağ
lanması maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarı ve teklifler, prensip itibariyle Komisyonumuzca 
da dikkate alınmış ve aynı mahiyette olmaları sebebîyle tevhlden görüşülmeleri Ve tatbikatta muhtemel güçlük
leri önlemek ve herhangi bÜr rhtilâta mahal bırakmamak mülâhazasıyle de yeni bir metm hazırlanması uygun 
görülmüştür. 

Metnin hazırlanmasında; umumiyet prensibinin icabı olarak, «Köy muhtarlarıyle birlikte mahalle muhtar* 
larına da aylık bağlanması ve bağlanacak aylık miktarı nispetlerinin tespitinde de muhtarlar arasında ücret ba
kımından farklılık yaratmamak düşüncesiyle, köy ve mahallelerin büyüklüğü veya küçüklüğü gibi kıstaslar 
Komisyonumuzca nazarı itibara alınmamıştır. 

Kanunun, tedvin maksadım ihtiva edecek şekilde, kanun başlığı yeniden tanzim olunmuştur. 
Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek aylıkların tespitinde farklı neticelere gidilmesi ihtimalini önlemek 

için 1 nci madde, salma dışındaki köy gelirleri müsait olduğu takdirde köy muhtarlarına, 
köy ihtiyar meclisi karariyle köy bütçesinden de aylık ödenek verilebileceğine dair 2 nci madde, ikinci mad
deye mütenazır olarak da, aldıkları aylık harç tahsilatının % 25'nin mahalle muhtarlarına prim olarak veri-
tebitmeisini teminen 3 neü madde, köy ve mahalle muhtarlarına verilecek Ödenek karşılığı olarak her yıl İç
işleri Bakanlığı bütçesine gerekli tahsisatın konulacağına ve tevzi şekline dair de 4 ncü madde, verilecek aylık 
sefbefbryle emekli aylığı alan muhtarların emekli aylıklarının kesilmemesi hakkmda 5 nci madde, herhangi bîr 
sosyal güvenlik kurumuyle ilişkileri olmadığı halde muhtar seçilmiş bulunanların 1479 sayılı Kanunun şümulüne 
alınmalarını ve primleri ödemeleri halinde de, muhtarlıktan ayrıldıkları takdirde de Bağ -. Kur'la uf
kilerinin devamını temin mülâhazaisfcyîe 6 nci madde, köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin öde
me şeklini tespit için İçişleri ve Mahye bakanlıkları tarafından müştereken bir yönetmelik düzenlenmesine 
dair 7 nci madde, geçirilişteki hizmetlerini borçlanmak suretiyle değerlendirebileceklerine dair 8 nci madde, 
yürürlük ve yürütime maddeleri olarak da 9 ve 10 ncu ma ideler tanzim edilmek suretiyle kabul olunmuştur. 

Mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak öncelikle görüşülmesi temennisiyle, Plan Komisyo
nuna tevdi Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

îçel 
Hikmet Baloğlu 

Adana 
Ahmet Topaloğlu 

Eskişehir 
Niyazi Onal 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 
(tmzada bulunamadı) 

Manisa 
Ahmet Balkan 

Nevşehir 
Ragtp Üner 

Kâtip 
Ağrı 

Kerem Şahin 
Bursa 

Ali Elverdi 

İstanbul 
M. Kâzım Ozeke 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Manisa 
Necmi Özgür 

Tokat 
Ali Kurt 

Adana 
Hasan Cerit 

(İmzada bulunamadı) 
Denizli 

Hasan Korkmazcan 
(İmzada bulunamad) 

İzmir 
Remzi Özen 

(tmzada bulunamadı) 
Konya 

İsmet Büyükyaylacı 

Mardin 
Nurettin Yılmaz 

(tmzada bulunamadı) 
Trabzon 

Ömer Çakır oğlu 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu. 

10.6,1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyrulan «18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 10 ncu maddesine fık
ralar eklenmesine dair Kanun tasarısı; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Köy muhtarları, Köy kâtipleri ve 
Koy korucularına Devletçe aylık bağlanması hakkında Kanun teklifi; Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı' 
nın, Köy ve Mahalle muhtarlarına aylık verilmesi, emeklilik, Sağlık ve Sosyal Güvenlik haklarının tanınması 
hakkında Kanun teklifi; İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşının, şehir ve hasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanun ile 442 sayılı Köy Kanununa bazı maddelerin ve 
fıkraların eklenmesi ile, bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
mahalle ve köy muhtarlarının Bağ - Kur kapsamına alınması için yasa önerisi; Ordu Milletvekili Mem-
duh Ek'şi'nin, 442 sayılı Köy Kanununun 2491 sayılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin birinci fıkrası
nın Yürürlükten kaldırılmasına ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi; C. Senatosu Malat
ya Üyesi Hamdi Özer'in, mahalle ve köy muhtarlarına aylık ücret ödenmesi hakkında Kanun teklifi; Artvin 
Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 16 arkadaşının, köy ve mahalle muhtarları ile köy bekçilerine aylık bağ
lanması ve sosyal güvenlik haklarının sağlanması hakkında Yasa önerisi» ve İçişleri Komisyonu Raporu, İç
işleri ve Maliye Bakanliklan temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi, görüşüldü : 

Ancak, Komisyonumuzda Tasarı esas alınarak görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı. 
Tasarıda münhasıran köy muhtarları için ve 442 sayılı Köy Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar ilâ

vesi suretiyle, muhtarlık ödeneği verilmesi esas alınmış olduğu halde, Komisyonumuzca mahalle muhtarların
dan pek çoğunun da aynı durumda' olmaları ve buna dair muhtelif teklifler bulunduğu ve İçişleri Komisyo
nunca kabul edildiği dikkate alınarak, istisnasız bütün muhtarlara ödenek verilmesi kabul edilmiştir. 

Böyle olunca Kanunun sadece 442 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılması ile halledilmeyeceği ve 
4541 sayılı, şehir ve hasabalar mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair kanunda da değişiklik ya
pılması gerekeceği düşüncesiyle, tasarı bu iki maksadı temin etmek üzere değiştirilmiş, keza başlığı da buna 
uygun hale getirilmiştir. 

Komisyonumuzca tasarının 1 nci maddesi, köy muhtarlarına muhtarlık ödeneği verilmesini tanzim ede
cek şekle sokulmuş; ayda 500 ve 800 lira yerine zamanla değerini ve geçerliğini kaybetmeyecek bir gösterge 
ve katsayı sistemi getirilmiştir. 

Buna göre köy muhtarlarına 500 nüfusa kadar olan köylerde 60, daha fazla nüfuslu köylerde 90 gös
tergenin her yıl Bütçe Kanununda tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak miktardan az olma
mak üzere muhtarlık ödeneği ödenecektir. 

Bu ödeme her yıl İçişleri Bakanlığı Bütçesine konacak ödeneğin köy bütçelerine aktarılması suretiyle 
yapılacaktır. 

Mahalle muhtarları için 90 gösterge üzerinden ödenek kabul edilmiş ve bu husus 2 nci madde halinde 
düzenlenmiştir. Bu ödeme de İçişleri Bakanlığı Bütçesine konacak ödeneğin İl Özel İdarelerine aktarılması 
suretiyle yapılacaktır. Şehir ve kasaba muhtarlarımn hizmet karşılığı tahsil edecekleri harçlar için harç pulu 
kullanmaian ve bu tahsilatların % 25'inin kendilerine ödenmesi uygun bulunmuş, dosyada mevcut muhtelif 
kanun tekliflerinden, İçişleri Komisyonunca kabul edilen metinden bu husus Komisyonumuzca hazırlanan 
metne alınmıştır. 

Köy ve mahalle muhtarlarının her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan almakta oldukları aylıkların 
muhtarlık ödeneği dokyısıyle kesilmemesini temin maksadı ile 3 ncü madde tanzim edilmiştir. 

Keza muhtarların bir sosyal güvenlik kurumuna bağlanmalarına dair tekliflerle liçşleri Komisyonu met
nindeki hükümler muvacehesinde, bunların evvelce geçmiş muhtarlık hizmetlerinin değerlendirilmesi için 4 ve 
5 nci maddeler düzenlenmiştir. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/438, 2/28, 58, 
207,303,379,472,513 
Karar No. : 136 
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Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin tediyesi, harç tahsilatlarına ve bundan ödenecek primin 

tediye usulleri 6 ncı madde olarak düzenlenmiştir. 

7 nci maddede gerek 442 Sayılı Köy Kanununun gerekse 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair Kanunun bu Kanuna aykırı düşecek hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi 8 ve 3 ncü maddesi 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Muhtarların daha verimli hizmet görebilmelerini temin maksadı ile hazırlanan kanun tasarısının muhtar 
seçimlerinden mümkün olduğu kadar çok önce kanunlaşmasında büyük faydalar ve zaruret vardır. Bu itibar
la tasarının öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 
r Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

îsmet Sezgin 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

istanbul 
Metin Tüzün 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Yetersizdir ? Muhalifim 
Coşkun Karagözoğlu 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

' Niğde 
Haydar Özalp 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

.İzmir 
Yücel Dirile 

Kars 
Kemal Okyay 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Manisa 
İtirazi kayıtla 

Gündüz Sevilgen 

Samsun 
İlyas Kılıç 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
Sebatı Ataman 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Engin Unsal 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Süleyman Genç 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
Muhalifim 

Cemal Cebeci 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

İtiraz Kaydı : 
Mahalle muhtarlarına ödenek verilmesi ile ilgili 2 nci madde ile; muhtarların bir sosyal güvenlik kuru

mundan emekli aylığı alanların aylıklarının kesilmesi ile ilgili 3 ncü maddeye; 
a) Hükümetin sevkettiği tasarının esprisine aykırı olduğundan, 
b) Mahalle muhtarları ile köy muhtarlarının aynı şekilde mütalaa edilmesinden 
Dolayı muhalifim, 

Manisa Milletvekili 
M. Gündüz Sevilgen 
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Hükümetin Teklifi 

18 . 3 , 1924 Tarihli Ve 442 Sa
yılı Köy Kanununun 10 ncu mad
desine Fıkralar Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 3 , 1924 ta
rih ve 442 sayılı Köy Kanununun 
10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra
lar ilâve olunmuştur. 

«Köy muhtarlarına 19 ncu mad
deye göre köy derneğince takdir 
edilecek ücretten ayrı olarak kar
şılığı genel bütçeden sağlanmak 
üzere muhtarlık ödeneği verilir. 

Muhtarlık ödeneği nüfusu 500'e 
kadar olan köylerde ayda 500 lira 
nüfusu 500'den fazla olan köyler
de ayda 800 uradır. 

Muhtarlık Ödeneği her yıl İçiş
leri Bakanlığı bütçesine konan öde
nekten köy bütçelerine aktarılacak 
paralardan ödenir. 

İçişleri Bakanlığı bütçesine ko
nan ödeneğin köy bütçelerine akta
rılması ve muhtarlara Ödenmesi 
esas ve usûlleri İçişleri ve Maliye 
bakanlıklarınca müştereken hazır
lanacak yönetmelikle tespit edilir. 

İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

Köy ve Mahalle Muhtarlarına Öde
nek Verilmesi ve Muhtarların 1479 
Sayılı (Bağ - Kur) Kanunu Kap
samına Alınmasına Dair Kanun 

MADDE 1. — Köy ve mahalle 
muhtarlarına, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 43 ncü 
maddesine ekli 1 numaralı cetvel
de gösterilen gösterge tablosunda
ki en alt derecenin ük kademesi 
göstergesinin Bütçe Kanunu ile ka
bul edilen katsayı ile çarpılması so
nucu bulunacak miktarda aylık 
ödenek verilir. 

MADDE 2. — Köy muhtarla
rına, salma hariç köy gelirlerinin 
ve ortak mallar gelirlerinin yeterli
ği ölçüsünde, Devletçe verilecek 
ödenek miktarım aşmamak sar-
tıyle, ihtiyar heyeti karanyle köy 
bütçesinden de ayhk ödenek veri
lir. 

Bütçe Plan Konn>y<Htuııım Kabul 
Ettiği Metin 

Köy ve Mahalle Muhtarlarına 
Muhtarlık Ödeneği Verilmesine ve 
Bunların 1479 Sayılı (Bağ - Kur) 
Kanunu Kapsamına Alınmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Köy muhtarla
rına 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 
saydı Köy Kanununun 19 ncu 
maddesine göre köy derneğince 
muhtarlık ödeneği olarak takdir 
edilecek ücret; nüfusu 500'e kadar 
olan köylerde, ayda 60 gösterge
nin her sene Bütçe Kanunu ile tes
pit edilecek katsayının çarpımın
dan; nüfusu 500'den fazla olan 
köylerde ayda, 90 göstergenin her 
yıl Bütçe Kanununda tespit edile
cek katsayının çarpımı ile buluna
cak miktardan az olamaz. 

Bu asgarî ödeneğin karşılığı her 
yü İçişleri Bakanlığı bütçesine ko
nularak köy bütçelerine aktarılacak 
paralardan sağlanır. 

MADDE 2. — Şehir ve kasaba 
mahalle muhtarlarına, karşılığı İç
işleri Bakanlığı bütçesinden, il özel 
idareleri bütçelerine aktarılacak 
ödenekten sağlanmak suretiyle ay
da; 90 göstergenin her yıl Bütçe 
Kanununda tespit edilecek katsa
yının çarpımı fle bulunacak miktar 
üzerinden muhtarlık ödeneği veri
lir. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtar
ları 15 . 4 . 1944 tarihli ve 4541 
sayıh Kanuna göre ve harç pahı 
karşdığında tahsil edecekleri harç
ları mal sandıklamıa yatırırlar ve 
bunun % 25'i kendilerine prim 
olarak ödenir. 
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— 18 

Hükümetin Teklifi İbişleri Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin 

MADDE 3. — Mahalle muh
tarlarına, aldıkları aylık harç tah
silatının % 25'i prim olarak öde
nir. 

MADDE 4. — Köy ve ma
halle muhtarlarına verilecek öde
nek her yıl İçişleri Bakanlığı büt
çesine konularak, adı geçen bakan
lık tarafından köy ve mahalle muh
tarlarına ödenmek üzere il özel 
idarelerine gönderilir. 

MADDE 5. — Köy ve ma
halle muhtarlarından bir sosyal 
güvenlik kurumundan emekli ay
lığı almakta bulunanların bu ay
lıkları kesilmez. 

MADDE 6. — Köy ve ma
halle muhtarlarından bir sosyal gü
venine kurumuyle ügüi olmayanlar 
1479 sayılı (Bağ - Kur) Kanunu 
kapsamına alınmıştır. Bunlardan 
yeniden bu görevlere seçilmeyenler 
veya ayrılanlar kanuni primlerini 
ödemeye devam ettikleri sürece 
Bağ - Kur'Ia ilişkileri devam eder. 

Büstçe Plan Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metlin 

MADDE 3. — Köy ve mahalle 
muhtarlarından bir sosyal güven
lik kurumundan emekli aylığı al
makta bulunanlann bu ayhkları 
muhtarlık ödeneği ve harçlardan 
alacakları prim dolayısuyle kesil
mez. 

MADDE 4. — Köy ve mahalle 
muhtarlarından bir sosyal güven
lik kurumuna bağlı olmayanlar 
1479 sayılı Bağ - Kür Kanunu kap
samına ahnmıştır. 

Bunlardan yeniden bu görevlere 
seçilmeyenler veya aynhuuann 
Bağ -Kur'Ia ilişkileri, kanun! prim
lerini ödedikleri surece devam 
eder. 

MADDE 5. — Köy ve mahalle 
muhtarlarının bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önceki muhtarlık 
hizmetleri, istekleri halinde 1479 
sayılı Bağ - Kur Kanunu hüküm
lerine göre borçlandırılmak sure
tiyle değerlendirilir. 

Bu hizmetlerin Bağ - Kuraca de
ğerlendirilebilmesi İçin halen 
muhtar bulunanlann bu kanunun 
yürürlüğe girişinden itibaren; son
radan seçileceklerin seçim tarihin
den itibaren bir yıl içinde 
Bağ = Kur*a başvurmaları gere
kir. 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 2. — Bu Kanım yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin 

MADDE 7. — Köy ve ma
halle muhtarlarına verilecek öde
neğin özel idare ve köy bütçe
lerine aktanbnası köy ve mahalle 
muhtarlarına ödenmesinin esas 
ve usulleri; mahalle muhtarlarının 
harç tahsilatının tespiti, bu tah
silattan % 25'inin kendilerine prim 
olarak verilme usulü, İçişleri ve 
Maliye Bakanlığının birlikte dü
zenleyecekleri yönetmelikle tespit 
olunur. 

MADDE 8. — Köy ve ma
halle muhtarlarının kanunun ya
yımından önce bu kanun kapsa
mına giren görevlerde geçirdikle
ri ve bir sosyal güvenlik kurumu
na borçlanıp değerlendirilmemiş 
bulunan hizmetleri 1479 sayılı Bağ-
Kur Kanunu hükümlerine göre 
borçlandırılmak suretiyle değer
lendirilir. 

MADDE 9. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bütçe Plan Komisyonunun Kalbul 
Ettiği Metin 

MADDE 6, — Köy ve mahalle 
muhtarlarına verilecek ödeneğin 
özel idare ve köy bütçelerine ak
tarılması köy ve mahalle muhtar
larına ödenmesinin esas ve usul
leri; mahalle muhtarlarının harç 
tahsilatının tespiti, bu tahsilattan 
% 25'inin kendilerine prim olarak 
verilme usulü, İçişleri ve Maliye 
Bakanlığının birlikte düzenleyecek
leri yönetmelikle tespit olunur. 

MADDE 7. — 18 . 3 . 1924 ta
rihli ve 442 sayılı Köy Kanunu 
ile, 15 . 4 . 1944 tarihli ve 4541 
sayıh Şehir ve Kasabalarda Ma
halle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri 
Teşkiline dair Kanunun bu Kanu
na aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Tasarının 2 nci 
maddesi 8 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metöh 

MADDE 10. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

Bütçe Plan Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metlin 

MADDE 9. — Tasarının 3 ncü 
maddesi 9 ncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

28 . 4 . 1976 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Devlet Bakanı V. 
O. Asiltürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Öztürk 

Maliye Bakam V. 
N. Menteşe 

Ticaret Balkanı V. 
" G: Karaca 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Güm. ye Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda • Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Orman Bakanı 
T. Kapanh 

Genç. ve Spor Bakanı 
Al Ş. Erek 

Kültür Bakam 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 
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