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1. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, 

C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Uıfa 
Milletvekili Abdülkadir Öncel, Konya Millet
vekili Özer Ölçmen, Van Milletvekili Salih Yıl
dızın, 22 Ocak 1962 tarih ve 1 saydı Kanunun, 
5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla de
ğişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Ka
nana 1 geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/772) (S. Sayısı : 454) 650:651,676,691:694 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

A) Gündem dışı konuşmalar 
1. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-

şargil'in, Kayseri Pınarbaşı'nda meydana gelen 
yangın hakkında gündem dışı konuşması. 

2. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
İstanbul ili Mahalle ve Köy Muhtarları Derne-

651 
651 

651 

Sayfa 
ği Başkanının, muhtarlara ödenek verilmesi 
hakkındaki kanun teklifine ilişkin beyanlarına 
dair gündem dışı konuşması. 651:653 

3. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, 
Fethiye'deki Türk Maden işletmesinde uzun 
süredir devam eden grev konusunda gündem 
dışı konuşması. 653:654 

B) Geçen tutanak hakkında konuşmalar 654 
1. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 

10 . 2 . 1977 tarihli 44 ncü Birleşim tutanağın
da yer alan bir beyanının düzeltilmesine ilişkin 
konuşması. 654:655 

C) Tezkereler ve önergeler 655 
1. — Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir 

Ablum'un, 1479 Sayıh Esnaf ve Sanatkârlar ve 
diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısının doğrudan doğru
ya gündeme alınmasına dair önergesi. (1/428, 
4/306) 655 

2. — izmir Milletvekili A. Kemal önder'in, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı 
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Sayfa 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/661, 4/307) 655 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
in, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 2013 Sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 ncı 
maddesi ile aynı kanuna 2013 Sayılı Kanunla 
eklenen ek 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi. (2/685, 4/308) 655:656 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 656,676 
1. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 

Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Ha
san Tosyalı'nın, İsparta Milletvekili Süleyman 
Demirel ve 4 arkadaşının, tstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Ordu Milletvekili Memduh Ek
şi ve Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Artvin 
Milletvekili Ekrem Şadı Erdem ve 16 arkada
şının, Köy ve Mahalle Muhtarlarına ödenek 
verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı (Bağ-Kur) 
Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plan komisyonları raporla
rı. (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı: 367 ve 367'ye 1 nci 
ek) 656:675,676:682 

Sayfa 
VII.-— SORULAR VE CEVAPLAR > 682 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 682 
1. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil' 

in, TIR araçlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sab
rı Çağlayangü'in yazılı cevabı. (7/1509) 682:683 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı is
tetmelerde görev yapan müfettişlerin durumla
rına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit 
Mentcşe'nin yazılı cevabı. (7/1550) 683:686 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, dev-
letleştirilen özel yüksekokullara ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in ya
zılı cevabı. (7/ 1598) 686:687 

4. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Pet - Kim Plastik İşleme Fab
rikasının imalâtına ilişkin sorusu ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın ya
zılı cevabı. (7/1606) 687:688 

5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
geçici ilkokul öğretmenlerinin durumuna ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakam Ali Naili Er-
dem'in yazılı cevabı. (7/1617) 688 

6. — Giresun Milletvekili Hasan Vamık Te-
kin'in, yurt dışında görevlendirilen öğretmenle
rin seçim şekline ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı, (7/1618) 688: 

690 

I. — GEÇEN Tl 

İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 5 Şubat 
1977 günü yapılan «Demokratik ve ekonomik hak
lar mitingi» hakkındaki gündem dışı konuşmasına İç
işleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, Ege tü
tün piyasası, 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu da 
Kıbns ve Ege sorunu konularında gündem dışı birer 
konuşma yaptılar. 

Danışma Kurulunun : 
1977 Bütçe kanunu tasarısının görüşülme gün ve 

saatlarma ve konuşma sürelerine ilişkin 1, 2, 3 ve 4 

JT^NAK ÖZETİ 

numaralı önerileri kabul; görüşmeler sırasındaki so
rulara ilişkin 5 numaralı önerisi ise reddoîuhdu. Ko
nuşmaların İçtüzüğün 73 ncü maddesinin öngördüğü 
sayıda olmasına ilişkin 6 numaralı fıkra, öneri olup 
olmadığının Danışma Kurulundan sorularak tespiti 
amacıyle, işleme konulmadı. 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanımun 5.6.1975 

tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1. nci maddesi

nin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde ek

lenmesine dair kanun teklifinin 48 saat beklemeden 

gündeme alınması ve bütün işlere takdimen görüşül-

646 — 
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meşine dair Danışma Kurulun önerisi de kabul olun* 
du. 

Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars ilinde 
Tarım Üniversitesi kurulmasına dair (2/168) 

Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı ek ve geçici 
maddeler eklenmesine daûr. (2/372) ve, 

Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında. (2/340) kanun teklif
lerinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergeleri kabul edildi. 

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisi gereğince 
görüşülmesine başlanan : 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun 5.6.1975 
tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi-

Raporlar 
1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

2. — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/496; C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 
473; C. Senatosu S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1977) (GÜNDEME) 

3. — 1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/495; C. Se
natosu : 1/493) (M. Meclisi S. Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 
(GÜNDEME) 

4. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/497; C. Senatosu : 
1/495) (M. Meclisi S. Sayısı : 474; C. Senatosu S. Sa
yısı : 617) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) (GÜN
DEME) 

nin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin. (2/772) (S. Sayısı: 
454) görüşülmesi tamamlanarak maddeleri kabul edil
di; tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucun
da çoğunluğun bulunmadığı, oylamanın tekrarlanaca
ğı bildirildi. 

15 Şubat 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 22.27'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkan vekili Bursa 

Mehmet Alîınsoy Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Malatya 

Hüseyin Deniz 

I 5. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/498; C. Senatosu : 

I 1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa-
I yısı : 618) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) (GÜN

DEME) 

6< — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/499; C. Senato
su : 1/497) (M. Meclisi S. Sayısı : 476; C. Senatosu S. 
Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) (GÜN
DEME) 

7;— 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/500,; C. Senatosu : 
1/498) (M. Meclisi S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. Sa
yısı : 620) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) (GÜN
DEME) 

8. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Hütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/501; C. Sena
tosu : 1/499) (M. Meclisi SL Sayısı : 478; C. Senato
su S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

j (GÜNDEME) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 2 . 1977 Pazartesi 
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9. — 1977 yıh Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : 1/500) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14 .2 .1977) 
(GÜNDEME) 

10* — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dan* C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena
tosu S. Sayısı : 623) (Dağımla tarihi : 14 .2 .1977) 
(GÜNDEME) 

11. — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı Te Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S, 
Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 14 .2 .1977) (GÜN
DEME) 

12. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ye Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı : 482; C. Senatosu S. 
Sayısı : 625) <Dağıtma tarihi : 14 .2 .1977) (GÜN
DEME) 

13. — 1977 yıh Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :-1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Şa
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 
(GÜNDEME) 

14. — 1977 yıh İnönü Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 
(GÜNDEME) 

15. — 1977 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Senato
su : 1/506) (M. Meclisi S, Sayısı : 485; C. Cena-
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 
(GÜNDEME) 

16. — 1977 yıh İstanbul Teknik Üniversitesi But
ça kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyona ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereler? (M. Meclisi ': 1/509; 
C. Senatosu : î/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486; 
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
14 .2 .1977) (GÜNDEME) 

17. i 977 yıh i 9 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karnıa Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Mecüisi : 1/510; C Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 
(GÜNDEME) 

18. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bülçe Karına Ko
misyonu raporuna dair C 'Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C. Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2,1977) (GÜNDEME) 

19. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M Meclisi : 1/512; C, Sena
tosu : 1/510) (M. Meclisi S Sayısı : 439; C. Seaa-
tostı S. Sayısı : 632) (Dağifeîa tarihi : 14 . 2 . 1977) 
(GÜNDEME) 

20. — 1977 yıh Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna üak C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : î/513; 
C. Senatosu -: 1/511) (M. Medfei S.-Sayısı : 420; C. 
Senatosu S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 
(GÜNDEME) 

21. — 1977 yılı Orman Genci Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Büiçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C, Senatosu ve Bülçe Karma Komisyo
na Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma 'tarihi : 14 . 2 . i 977) 
(GÜNDEME) 

22. — 1977 yıh Devfei lîava Meydanla» İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanhkla'n tes
kereleri (M. Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 494; C. Senatosu 3. Sayısı : 
637) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 
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23. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanuau tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu': 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma 
tarihi: 14 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

24. — 1977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karına 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/Sİ8; C. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı : 
496; C. Senatosu S Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 ,1977)-(GÜNDEME) 

25. — 1977 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; 
C. Senatosu : î/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C. 
Senatosu S. Sayssa : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 
(GÜNDEME) 

26. — 1977 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meçlisi : 1/515; C. Se
natosu. : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 492; C. Se
natosu S. Sayısi : 635) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 
(GÜNDEME) 

27. •— 1977 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/516; C. Senatosu: 1/514) (M. Meclisi S, Sayısı : 
493; C Senatosu S, Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1977) (GÜNDEME) 

28. — 1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo-

15 . 2 . 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın, 

Zonguldak iline bağlı Karabük ilçesinin Yenice Buca
ğında Yenice adı ile bir ilçe kurulması hakkında Ka
nun teklifi (2/78G) (İçişkri ve Plan komisyonlarına) 

2. — Svas Milletvekilleri Vahit Bozaîh ile Ekrem 
Kangal'ın, îlasanoğhı, 1927 doğumlu, Hüseyin Bay-
rak'm, özel affı hakkında Kanun teklifi (2/781) (Ada
let Komisyonuna) 

1 nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko-
I misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/521; 
I C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C. 
I Senatosu S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

(GÜNDEME) 

r Yazılı Sorular 

I 29. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
I yeni yapılacak gübre fabrikalarına ilişkin Sanayi ve 
I Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1649) 

30. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka-
I ra Ticaret ve Turizm Yüksekokulu öğrencilerinden 
I baskı ile aidat toplatıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği

tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1650) 
I 31. — Boîu Milletvekili Abdi Özkök'ün, bazı 
I gazete bayi ve okurlarının tehdit edildiği iddialarına 
I ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 

(7/1651) 
I 32. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, Iz-
I mir'in bazı mahallerinde meydana gelen toprak kay-
I masıyle ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin İmar 
I ve İskân Bakanından yazık som önergesi (7/1652) 
I 33. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tar-
I sus -. Aladağîı köyünde yapılması programa alınan 
j köprüye ilişkin Köy İşleri Bakanından yazdı soru 

önergesi (7/1653) 
34. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Adana 

ı Merkez İlçe Başkanının polis memurlarınca tehdit 
edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazdı soru 
önergesi. (7/1654) 

35. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
j Adana ^ Ceyhan ilçesi Lise Müdürünün tutumuna 
j ilişkin Millî Epitiın Bakanından yanlı soru önergesi. 

(7/1655) 
36. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, pa

muk ihraç fiyat farkından üreticiye pay verilmesine 
ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 

I (7/1656) -

Î977 Sah 

İ 3. — Samsun Milletvekili Ali Acar ve 13 arka
daşının, Telsiz Kanunu teklifi (2/782) (İçişleri, Mil
lî Savunma, Adalet Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonlarına) 

j 4. — İstanbul Milletvekili S. Arif Emre ve 28 ar-

j kadaşmın, Kur'an kurslarına yapılacak yardım ve ba
ğışlar hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 

maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi (2/727) 
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S, Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) (GÜN
DEME) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul ili, Şişli ilçesine bağlı Kâğıthane (Bele
diyesi) nde Kâğıthane adiyle bir ilçe kurulması hak
kında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/342) (S. Sayısı : 
455) (Dağıtma tarihi : 14,2.1977) (GÜNDEME) 

6 — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'm, 
17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi. 
(2/686) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 15.2.1977) 
(GÜNDEME) 

Tezkere 

7. — Erzincan Milletvekili Hasan Çefinkaya'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/795) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair Kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Senatosu : 2/83) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 106'ya 1 nci ve 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 
(GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birleşimini açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin işaret etmelerini rica ediyo
rum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka sayın 

üye... Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz, 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, zap
tı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak isteyenlere 
söz vereceğim; sırası geldiği zaman, olur. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bir cümle ile, zap
tı sabık hakkında maruzatım var. 

BAŞKAN — Teamülü bozmamak için, vakit is
raf etmemek için, müsaade buyurun da sırasiyle gi
delim. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

]. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Se
natosu Ankara Üyest Yiğit Köker, Ur fa Milletvekili 
Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer Ölçmen, 
Van Milletvekili Salih Yıldız in, 22 Ocak Ii'62 tarih ve 
1 savdı Kanunun, 5 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 

Kanuna 1 geçici madde ekltnmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları. 
(2/772) (S. Sayısı : 454) (1) 

(1) 454 S. Sayılı basmayazı 10 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

1977 tarihli 

650 
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BAŞKAN — Gündem dışı söz istemi var. Yalnız, 
gündeme geçmeden evvel, gündem dışı konuşmalar 
devam ederken, gündemimizdeki bir adet açık oyla
manın yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama, 22 Ocak 1962 tarih ve 1 saydı Ka
nunun 5 . 6 . 1975 tarilı ve 1905 sayılı Kanunla de
ğişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 

A) GÜNDEM Dİ 

1. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avsargil' I 
in, Kayseri Pınarbaşı'nda meydana gelen yangın hak- I 
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avsargil, 
10 . 2 . 1977 tarihinde Kayseri Pınarbaşı'nda meyda
na gelen ve bazı evlerin ve dükkânların yanmasına I 
sebep olan yangın dolayısıyle gündem dışı söz iste- I 
missiniz. • I 

Müddetiniz 5 dakikadır; buyurunuz. I 

TUFAN DOĞAN AVSARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 10 Şubat 1977 gü- I 
nü, gece saat 02,30'da, kendi ilçem olan, Kayseri'ye I 
bağlı Pınarbaşı'nda çıkan bir yangın dolayısıyle söz I 
almış bulunuyorum. Bana birkaç dakikalık söz ver- I 
me imkânım sağladığı için Sayın Başkana teşekkür 
ederim. j 

Sayın milletvekilleri, Pınarbaşı, Aziziye adiyle 
kurulmuş, 150 yıla yakın geçmişi olan bir kasabadır. 
10 bin nüfusludur ve 140 köyü vardır. Halk, genel- I 
likle, kendi arasında uyumlu yaşayan iyi geçinen in
sanlardır. Geçimleri toprağa bağlıdır. Pınarbaşı'nda 
sanayi dalları gelişmemiştir. Yalnız, «Uzunyayla» de
diğimiz bölgede eskiden at yetiştirilen, yani orduya 
geniş çapta at temin edilen bir yer var idi; ama son- I 
radan ziraatin gelişmesi, traktörün çıkması sonucun
da, bu geçim biçimi, yerini tamamen tarıma terk et
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz 10 Şubat günü, 
gece saat 02,30 sıralarında bir manifatura dükkânın
da yangın başlamıştır. Bu yangın, belediye itfaiye 
ekiplerinin güçlü çalışması, idarenin yangına etkin 
biçimde müdahale etmesi ve Kayseri'den gelen yar
dımcı ekiplerin çalışması neticesinde, genişlemeden, 
kısa zamanda söndürülmüş; ama bu arada bir kısmı 
vatandaşlarımızın dükkânları ve evleri yanmıştır: Se- I 

i geçici madde eklenmesine dair kanun teklifidir. Sıra 
Sayısı : 454. 

Açık oylama işleminin açık oy kutusu önce sıra
lar arasında dolaştırılmak, sonra kürsü önünde bek
letilmek suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar, evvelâ, sıralar arasında dolaştırılacak, 
sonra kürsü önüne bırakılmak suretiyle açık oylama 
yapılacaktır. 

kiz tane dükkân ve iki vatandaşımızın evi tamamen 
yanmış ve oturulamayacak hale gelmiştir. 

Mahallinde yapılan tespit ve raporlara göre, zarar, 
3,5 - 4 milyon lira arasındadır. 

Şimdi, işyerlerini ve meskenlerim kaybeden, mad
dî yönden çahşma olanaklarım kaybeden bu vatan
daşlarımıza Devletimizin yardım elini uzatması ge
rekmektedir. 

Sayın Yücelerle durumu yerinde tespit ettik ve 
acddı hali görerek Sayın imar ve İskân Bakanımıza 
meseleyi telle haber verdik. 

Felâkete uğrayan Pınarbaşı'Iılar adına Sayın İmar 
ve İskân Bakanından rica ediyorum: Durumu kendi 
ekipleri vasıtasiyle yerinde tespit ettirerek, zarar gö
ren vatandaşlarımıza acilen yardım yapılması gerek
mektedir. 

Bu vesile ile Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avsargil. 
2. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, İstan

bul İli Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başka
nının, muhtarlara ödenek verilmesi hakkındaki kanun 
teklifine ilişkin beyanlarına dair gündem dışı konuş
ması.^ 

BAŞKAN — Sayın Müfit Bayraktar, 15 Şubat 
1977 Salı günkü oturumda, Meclisle ilgili olmak üze
re gündem dışı söz istemişsiniz. 

Buyurun efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
14 Şubat 1977 tarihli Hürriyet Gazetesinin İstan

bul baskısında, İstanbul İli Mahalle ve Köy Muhtar
ları Derneği Başkanı Ayhan Altuğ, gündemde bulu
nan, köy ve mahalle muhtarlarına ödenek verilmesi 
hakkındaki kanun teklifini sosyal soygun olarak ta
nımlamış ve bu kanunu beğenmediklerini kamuya 
Han etmiştir. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ŞI KONUŞMALAR 
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Elbette, tenkit etmek her vatandaşın en tabiî hak
kıdır. Ancak, tenkitler samimî olmalı, art niyet taşı
mamalıdır. Oysa ki, Ayhan Altuğ'un ifadeleriyle ic
raatı arasında büyük tenakuz vardır. Bu tutarsızlığı, 
iyi niyetli olmadığının en büyük delili olarak kabul 
etmekteyiz. 

Ayhan Altuğ'un başkanlık ettiği Derneğin tek bir 
şubesinin bile bulunmadığı, iye sayısının ise 100'ü 
aşmadığı; tek bir köy muhtarının dahi üyeliğe kay-
dolunmamış olduğunu görmekteyiz. 

Oysa ki, İstanbul'da, muhtarları gerçek yönleriy
le temsil eden bir dernek vardır. Üye sayısı 480' 
dir, şube adedi 18'dir. Adı da, Anadolu ve Rumeli 
Yakası Muhtarlar Derneğidir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ne biçim gündem dışı konuşma bu? 

BAŞKAN — Bir dakika, anlayamadım efendim, 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

ne biçim gündem dışı konuşma bu? Dernekler ara
sına ikilik mi sokmak istiyor arkadaş? 

BAŞKAN — Efendim, konuşmayı takip edeme
dim; bir başka mesele ile meşguldüm. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Göreceğiz 
tabiî. Kimin çehresi düşecek, kimin iyi niyetli oldu
ğu buradan çıkacak, zapta geçecek. Elbette fırsat 
eşitliğini... 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — ... öbür 

tarafta... 
BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — ... yüz kı

zartacak işler... 
BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Kaymak 

yediniz değil mi? 
BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Buyurun 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika, rica ediyo
rum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Maskeler 
düşüyor. Muhtar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bir dakika beni din
leyin. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — İsimden bahsede
mez* 

BAŞKAN — Sayın hatip... 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Kanunun görü

şülmesi bitti efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika, rica ediyorum beni din
leyin. (GUrültüler) 

Teker teker söylerseniz, ne dediğinizi anlayabili
rim. Ne dediğinizi anlayamadım efendim. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Gündemde 
var, görüşülüyor. Burada olmayan bir arkadaşımızın 
aleyhinde konuşmaya hakkf yok. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir şeyi hatırlatayım 
size, sayın hatip... (Ç.H.P. sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim, bir dakika, rica ederim. 

Gündem dışı konuşmanın mevzuu, genel bir duru
mun ifadesini içerisine almak zaruretindedir. Şahsî 
meseleler veya bölgesel meseleler kürsüye getirileme
yeceği İçtüzüğün amir hükmündendir. Eğer, umuma 
ait bir meseleyi dile getirecekseniz, sözünüze devam 
edin, aksi halde sözünüzü kesmek zorunda kahrım. 
Rica ediyorum, rica ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu memleketin... 

BAŞKAN — Yalnız, arkadaşlarım, sizden de bir 
ricam var; hepiniz birden konuştuğunuz zaman ne 
denildiğini anlayamıyorum. Lütfedin, yerinize otu
run; eğer bir mesele olursa, anlayabileceğim bir li
sanla bana anlatın. 

Teşekkür ederim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanını, 

2 nci madde gündemde, o zaman konuşsunlar. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu derneğin vasfım belirttikten sonra esasa 
geçeceğim. Müsaade edin izah edeyim, iki satır daha 
kaldı. 

Bu naylonumsu derneğin başkam, Cumhuriyet 
Halk Partisi İstanbul Si İdare Kurulu üyesi olduğu 
içindir ki, adedi 50 kişiyi geçmeyen kimseleri koru
duğu içindir ki, sabote etmekte, Yüce Meclisin çdsa-
racak olduğu kanuna, çıkmadan gölge düşürmekte
dir. O nedenle burada bir gerçeği dile getirmek için 
söz aldım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bunun memleket mese
lesiyle alâkası ne, bunun memleket meselesiyle alâ
kası ne? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın hatip, bunun memleket mese
lesiyle alâkası ne? Burada size herhangi bir partiyi 
tahkir veya tahrik etmek için söz veremem, hiç biri
nize bu sözü veremem. İçtüzüğün amir hükmüne gö
re, eğer memleket meselesi ise devam ettiririm, aksi 
takdirde sözünüzü keserim. 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş
kanını, memleket meselesi yönünden önemi vardır. 
Aylıkları 100 bin liraya ulaşan, büyük ildeki, iüks 
yerlerde hizmet gören muhtarlarının müdafaası yapıl
makta,.. 

BAŞKAN — Kanun mevzuudur. Kanun ne şe
kilde çıkarsa, biz ona hürmetkar oümak zorundayız. 

Başka bir sözünüz var mı? 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, gündemimizde yer alan, muhtarlar ile 
ilgili kanun teklifi, maaş kanunu değil, muhtarlara 
ödenek verilmesi ve muhtarların BAĞ - KUR kap
samına alınması kanun teklifidir. 

O nedenle, yüksek ücretin söz konusu olamaya
cağı, ödenek alan muhtarın eline geçecek miktarın 
da, kesintiyle, asgarî ücrete denk olacağını ifade et
mek isterim. Kaldı ki, bugün 5455 muhtarımız, yıl
da sadece 250 lira almakta... 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, müddetiniz doldu. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş

kanım, bağlayacağım, müsaade edin. 
BAŞKAN — Müddetiniz doldu; son cümlenizi 

söyleyin. (CELP. sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — tıı aşağı, in. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş

kanım, sataşma ile vakit geçti. 
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, rica 

ediyorum, rica ediyorum... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş

kanım, ben buradan sözümü bağlamadan inmem; 
sataşmalardan dolayı zaman aşımına uğradı. 

BAŞKAN — Sözünü bağlama meselesi değil; beş 
dakikalık müddetiniz vardır; kesmiş olduğum müd
deti üzerine eklemek suretiyle müddetinizi doldurdu-
nuz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sataşma
da bulundular, ona bir şey demiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sataşmalar olması, sizin sözünüzü 
uzatmam için kâfi sebep değildir. Ancak, konuşama
dığınız müddeti uzatırını; onu da zaten verdim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bağlıyo
rum, efendim. 

Değerli milletvekilleri, bu teklifin zaman kaybına 
tahammülü yoktur. Uzadıkça, huzursuzluğun artaca
ğım ifade ederken, yurdun dört bir yanından gelmiş 
olup, on beş gündür müjde bekleyen yüzlerce muh
tarımızın varlığını duyurmak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, son cümlenizi rica 
etsem... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bu kanun, 
muhtarlarımıza, maddî olanağın yanında, büyük ma
nevî imkânlar sağlamaktadır. Bu kanun hiyerarşik 
kademelerde iş takibi yapan muhtarların.... 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözünüzü kesmek zo
runda bırakmayın beni; istirham ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — ... zaman 
zaman güven duygularını teminat altına alacaktır. 

Seçmene selâm olsun şeklinde... 
BAŞKAN — Son sözünüzü rica ediyorum; sözü

nüzü kesiyorum. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum; sözünüzü kes

tim. (Başkan mikrofonu kapattı) 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Seçmene 

selâm olsun şeklinde... 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — ... burada 

konuşma yapma yerine... 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — ... daha 

doğru... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim, sözünüzü kestim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Hepinizi 

saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sağ olun, 

var olun efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, Fethiye' 
deki Türk Maden işletmesinde uzun süredir devam 
eden grev konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Aü Döğerli; 15 . 2 . 1977 Sah 
günkü oturumda söz İstemişsiniz; Fethiye'de Türk 
Maden Îşletmesindeki işçilerin uzun süredir devam 
eden grevleri baklanda size söz veriyorum, buyurun 
efendim. 

Süreniz beş dakikadır. 
ALİ DÖĞERLİ (Muğla) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 
İlim, Türkiye'nin en zengin yeraltı kaynaklarına 

sahip yörelerden biridir. Bol miktarda krom, man
ganez, zımpara ve kömür madenleri vardır. Bu ma
denlerin bir kısmı resmî kuruluşlar, bir kısmı da özel 
sektör tarafından işletilmektedir. 

Fethiye'ye bağlı Göcek köyü içinde, hem Etiban-
ka ait Üçköprü Krom Maden İşletmeleri; hem de 
özel sektöre ait, İsveçlilerin sermayesi iîe kurulu 
Türk Maden Şirketi bulunmaktadır. 
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Her iki işletmede çalışan işçilerin Ücret ve sosyal I 
hakları bakımından farklılıklar büyüktür. Türk Ma
den Şirketine ait maden ocaklannda çalışan 350 kadar 
işçi uzun süredir grevdedir. İşçilerin grevi haklı bir ne
dene dayanmaktadır. 

İşçiler, işveren tarafından yapılmak istenen öde
meler, aynı köy sınırlan içinde bulunan Etibanka ait 
Üçköprü Krom İşletmeleri işyerlerinde aynı işi ya
pan işçilere oranla çok düşUk kalmaktadır. 

Etibank işçileriyle Türk Maden Şirketi işçileri 
arasında ücret ve sosyal hak farklannı şöyle sırala
yabiliriz: 

Etibank işçilerinin bugünkü ücretleri 130 lira ile 
190 lira arasında, Türk Maden Şirketi işçilerinin ise 
60 lira ile 70 lira arasında değişmektedir. 

Fazla mesai her iki işletmede olmamakla beraber; 
ikramiye Etibankta üç aylık, Türk Maden Şirketinde 
ise iki aylıktır. 

Yemek bedeli, Etibank'ta 17 lira iken, Türk Ma
den Şirketinde 7,50 liradır. 

Çocuk yardımı, Etibank'ta 55 lira, Türk Maden 
işyerinde ise 30 liradır. 

( B) GEÇEN TUTANAK HAK 

1. — Konya Milletvekili Özer Ölçmenin, 10.2A9]77 I 
tarihli 44 ncü Birleşim tutanağında yer alan bir be
yanının düzeltilmesine ilişkin konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sayın Ölçmen, madde 59'a göre bir talebiniz ol

muştu. ı 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Evet Sayın Başka

nım, zaptı sabık hakkında bir maruzatım var. 
BAŞKAN — Kürsüye mi gelmek istiyorsunuz? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Evet Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Peki, buyurun. 

• ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

10 Şubat 1977 günkü Millet Meclisi Birleşiminde, 
parlamenter ödenek ve yollukîannı düzenleyen kamın 
teklifini görüşürken, bu kanun teklifinin tümü üze
rinde bir maruzatta bulunmuştum. Bu maruzatım sı
rasında bir konunun ham zabıtlara yanlış geçtiğini 
tespit ederek, onun düzeltilmesi için Sayın Başkanlı
ğın müsaadesiyle konuyu tashih etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, bu kanunun, 1971 yılın
daki Anayasa tadilâtı sırasında asıl, bu formasyona 
sokulduğunu ifade ederken, Anayasanın 82 nci mad-

I Etibank'ta gece ve kıdem zammı gibi ücretler uy
gulanırken, İsveç'lilerc aii işyerinde bu gibi ek ücret
ler yoktur. î ler iki işletme arasında ücret ve sosyal 
haklar bakımından yarı yarıya fark görülmektedir. 

Görüldüğü gibi, Türk Maden Şirketi işçileri, iş
veren tarafından açıkça sömürülmektedir ve işçiler 
bu sömürüye karşı grev haklarım kullanmaktadırlar. 

Artan hayat pahalılığına rağmen, işveren, işçi is
teklerini ve Uzlaşma Kurulu kararını kabul etmekte 
dilenmekledir. Oysa, son günlerde kromun tonu as
garî 1 700 liradan satış görmektedir. 

Bu durum karşısında, 275 sayılı Yasanın 48 nci 
maddesine göre, Hükümetin olaya eîkoymasım, bir 
arabulucu tayin ederek, bu grevi, işçilerin haklarını 
sağlayacak şekilde sonuçlandırmasını diliyorum. 

Grevin uzaması, grevin uygulanmakta olduğu yö
reye ciddî huzursuzluklar ve telâfisi mümkün olma
yan zararlar getirmektedir. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Başkanım, (C. H. P. sıraların

dan alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

CK1NDA KONUŞMALAR 

I desinin tadili sırasında, 299 imzalı bir teklifle, parla
menter ödeneklerinin, «Birinci derece devlet memu
runun aylığım geçemez» biçiminde, 299 imzalı, Sena
to îdare Amirleri 'teklifi halinde geldiğini belirtirken, 
bu, zabıtlara, «Birinci derece devlet memurları» değil 

ı de, yani Komisyonun teklifi bu şekilde değil de, «En 
yüksek devlet memuru» şeklinde geçmiştir. 

Bu, ham zaptın 146 nci sayfasmdadar. 
Bunu düzeltmek üzere söz almış bulunuyorum. 

I Meselenin özü de burada yatmaktadır. Çünkü, 299 
I imzalı teklif, aslında, Demokratik Parti Grupu ola

rak bizim kanaatimizce, o zaman doğru gelmiş, «Bi
rinci derece devlet memurunun aylığını geçemez» bi
çiminde formüle edilmişti. Şayet, o şekilde kalsaydı, 
bugün bu tartışmalar çıkmamış olacaktı. Biz de, onun 
için, Demokratik Parti Grupu olarak, o zaman o tek
lifin Anayasa Komisyonunda değiştirilmesine karşı 
çıkmıştık. Nitekim, Anayasa Komisyonunda da maa
lesef, o zaman, bu 299 imzayla gelen teklif, «En yük
sek devlet memurunun almakta olduğu miktar» şek
linde değiştirilmiştir. Yani, «Birinci derecede devlet 
memurunun aylığını geçemez» ibaresi, «En yüksek 
devlet memurunun almakta olduğu miktar» şekline 
Anayasa Komisyonunda değiştirilmek ve Meclisin 
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Umumî Heyeti tarafından da kabul edilmek suretiyle, 
bugün bizi çeşitli tartışmalara sokan, çeşitli açmazla
ra sokan darboğazı yaratmıştı. Bunu zamanında teş
his etmiştik, bizimle beraber teşhis eden arkadaşlar 
da çıkmıştı; bunlar zabıtlara tescil edilmişti. 

C) TEZKERELER 

1. — Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ab-
lum'un, 1479 Saydı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer ba
ğımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önerge
si. (1/428, 4/306) 

İçtüzüğün 38 nci maddesine göre önergeler var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet tarafından hazırlanarak, 1 . 4 . 1976 ta

rih ve 101 - 54/6669 sayı ile Parlamentoya sunulan, 
1479 sayılı BAĞ - KUR tasarısı, 5 . 4 . 1976 tarihin
de Millet MecîJsi Sağhk ve Sosyal İşler Komisyonu
na intikal etmiştir. 

Yüzbinlercc esnaf ve sanatkârlarımızla, bağımsız 
çalışanları ilgilendirmesi nedeniyle, esasen Danışına 
Kurulunda görüşülerek, Meclis Umumî Heyetinde 
öncelikle ve ivedilikle müzakeresine karar verilmrş 
olan diğer teklifler meyamnda Hükümet tasarısının 
da görüşiilebilmesini teminen, İçtüzüğün 38 nci mad
desine göre gündeme alınması hususunda gereğine 
emir ve müsaadelerinizi saygıyle tensiplerinize arz 
ederim. 

Ahmet Mahir Ablam 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

BAŞKAN — Komisyona haber verilmiştir. 
Komisyon konuşmak istiyor mu?.. 

Önerge hakkında lehte veya aleyhte konuşmak is
teyen arkadaşım?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İzmir Milletvekili A. Kemal Önderin, 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu Kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teldifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/661, 
4/307) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Bunu tashih etmek için söz almıştım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ölçmen. 

i ÖNERGELER \ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/661 numarada kayıtlı, 506 sayılı Sosyal Sigorta

lar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenme
sine dair vermiş olduğumuz kanun teklifimiz, 1.7.1976 
tarihinden beri Sağldt ve Sosyal İşler Komisyonun
da beklemektedir. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul 
gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim. 

İzmir 
Kemal Önder 

BAŞKAN — Komisyona haber verilmiştir. 
Komisyon konuşmak istiyor mu?... 
Bu önerge hakkında lehte ve aleyhte konuşmak is

teyen varsa, lütfen ismini... 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Önerge sahibi 

olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Önder. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Temmuz ayının 

başsndan itibaren, Sağhk İşleri Komisyonunda bek
lemekte bulunan kanun teklifimiz, emekli işçileri il
gilendiren bir yasa teklifidir. Özellikle eski işçi, yeni 
işçi emeklisi arasındaki ayrıcalığı ortadan kaldırma 
amacını gütmektedir. 

Bu nedenle, Meclislerimiz tatile ve seçime gitme
den önce, Meclislerimizde görüşülmesinde yarar ol
duğu kanısında okluğum için, İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınması önerisini verdim. 

Sayın arkadaşlarımın, Yüce Meclisin olumlu oy 
kullanacağına inanarak teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysalın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 2013 sa
yılı Kanunla değiştirilen ek 6 nci maddesi ile aynı 
Kanuna 2013 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/685, 4/308) 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okuiuyoirum: 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 nci 

maddesi ile, aynı Kanuna 2013 sayılı Kanunla ek

lenen ek 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka

nun teklifimiz 45 günü aşkın bir süreden beri Plan 

Komisyonunda beklemektedir. 

1. — 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 Tosyalının, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi 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 Plan komisyonları ra
porları (1/438, 2\28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367 ve 367'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında yer 
alan, 367 sıra sayılı, 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayıh 
Köy Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar efen
dim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır efen
dim. 

3 ncü madde üzerindeki görüşmeler geçen birle
şimde tamamlanmıştır. 

Şimdi, madde ile ilgili değişiklik önergeler var
dır; bunları, önce, veriliş sırasına göre, sonra da ay
kırılık derecelerine göre okutup, ayrı ayrı işleme ko
yacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 ncü maddeye 2 nci fıkra olarak aşağıdaki ilâ

venin yapılmasını arz ederiz. 

(1) 367 S. Sayılı basmayan 1 . 2 . 1977 tarihli 
39 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 367'ye 1 nci ek 
S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tutanağına eklidir. 
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2/665 sıra No. lu kanun teklifimizin, İçtüzüğün 
38 nci maddesine göre gündeme alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Komisyona haber verilmiştir. 
Komisyon söz istiyor mu?... Yok. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen?... Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

JLEN İŞLER 

Fıkra 2 : Özel kanunlarla her ne suretle olursa 
olsun aylık alanların işbu aylıkları da kesilmez. 

Kars Kastamonu 
Hasan Yıldırım Vecdi İlhan 

Burdur Çanakkale 
Osman Aykul Orhan Çaneri 

İzmir 
Remzi Özen 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 3 ncü maddesinin metinden 

çıkarılmasını saygı ile öneriyoruz. 
Eskişehir İzmir 

Niyazi Onal Remzi Özen 
Artvin Eskişehir 

E. Sadi Erdem Murat Kâhyaoğlu 
Balıkesir 

Necati Cebe 

BAŞKAN — Şimdi bu önergeleri aykırılık dere
celerine göre yemden okutup oylarınıza sunacağım» 

(Eskişehir Milletvekilli Niyazi Onal ve dört ar
kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Bu önerge Komisyonu
muzda görüşülmüş, Komisyon maddeyi ve önergele
ri aldıktan sonra kabul edilmemiştir. O sebeple, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılmamak
tadır. 

Önergesini izah etmek üzere, önergedeki miza sa
hiplerinden Sayın Onal, buyurunuz efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Lehte söz istiyo
rum efendim. 
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BAŞKAN — İçtüzük gereğince önergeler üzerin
de lehte, aleyhte söz vermek yok. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bu kanun tasarısının Bütçe ve Plan Komisyonun
da metne dahil edilen üçüncü maddesi, aslında tama
men gereksiz bir maddedir. 

Gerek tasarı ve tekliflerde, gerekse İçişleri Ko
misyonu metninde böyle bir madde yok Olmaması 
doğaldır. Çünkü, köy muhtarlarına köy bütçesin
den ödenen paralarla, mahalle muhtarlarına şimdi 
bu kanun, bu tasarı kanunlaştığı takdirde ödenecek 
olan paraların herhangi bir sosyal güvenlik kuru
luşundan, yani Emekli Sandığından, yahut Sosyal 
Sigortalar Kurumundan, yahut BAĞ - KUR'dan 
alman maaşların kesilmesi için hiçbir sebep teşkil 
etmeyeceği ortadadır. Hele, metin bu haliyle kaldı
ğı takdirde, bundan önceki toplantı gününde, Cum
huriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımın be
lirttiği gibi, sadece emekli aylıkları kesilmeyecek; 
fakat, buna karşılık, meselâ, Kore'de savaşmış olan 
yurttaşlarımızın, meselâ İstiklâl Savaşında savaş
mış olan yurttaşlarımızın aylıkları kesilebilecektir in
tibaı, izlenimi kanun metninde vardır ve büyük sa
kınca taşımaktadır. 

Bu 3 ncü maddenin metinden çıkarılmasının çok 
isabetli olacağım, hiçbir karışıklığa yol açmayacağı
nı sanıyoruz. Çünkü, yapılan iş, muhtarlara maaş 
bağlama işi değildir. Halk arasında söylendiği gibi; 
basının bir kesiminin tekrarladığı gibi, biz burada 
muhtarlara, köy ve mahalle muhtarlarına maaş bağ
lamak için bir kanun teklifi görüşmüyoruz. Köy 
Kanununda, muhtarlara aylık, ya da yıllık bir para 
verleceği yazılıdır. Biz bunu devlet bütçesinden as
garî düzeyde karşılamayı ve fakir köylünün bu yüz
den salma ödemekten kurtulmasını sağlamaya çalışı
yoruz. Mahalle muhtarlarının, harç tahsil ederken, 
belli düzeyde bir para almaşım, tahsil ettiği harçtan 
da belli oranda prim almasını işiyoruz. Onun dışın
da, bir maaş bağlanması, devamlı bir gelir sağ
lanması bahis konusu değildir; kanunun esprisine ay
kırıdır ve zaten o şekilde oba idi, bu kanun Anaya
saya da aykırı olurdu. 

Bu 3 ncü maddenin metinden çıkarılması gerek
tiğini, arz ettiğim gerekçelerle Yüce Kurulun takdi
rine sunuyorum ve önergemin kabulünü d fiyonun. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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İkinci önergeyi okutuyorum: 
(Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve dört arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 

efendim? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
3 ncü maddenin Yüce Mecliste görüşülmesi sı

rasında Cumhuriyet Haîk Partisi Grupu adına söz 
almış, madde üzerindeki görüşlerimi, politikanın 
dışında kalarak, çok özür dilerim, tecrübeli bir hu
kukçu olarak Yüce Kurulunuza arz etmiştim. 

Madde, gayet açık ve kesin. Hatta, madde üze
rinde Sayın Ablum'Ia görüştüğüm zaman, benim te
reddütlerime katıldılar, «Madde aynen Meclisten 
geçerse, emekli olanların dışında, özel kanunlarla 
aylık alanlar, özel kanunla maaş alanların aylıkları 
kesilir» dediler. 

Sayın Ablum burada, huzurunuzda. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, gerçekten, kanun 

yapıyoruz. Biz kanunları yaptığımız zaman, her 
türlü siyasal eğilimlerin dışında kanunları Anayasaya 
uygun, objektif hukuk ilkelerine uygun biçimde çı
karmak zorundayız. Eğer, kanunlar çıktığı zaman, 
kanunlarda siyasal eğilimler hâkim olur, kanunlarda 
politika, kanunlarda duygusal davranışlar, hisler hâ
kim olursa, kanun kanun olmaktan çıkar. O zaman, 
karşımıza, iktidar kanatlarının sık sık, hakkında şi
kâyet ettiği Anayasa Mahkemesi gelir ve -özür di
lerim- Anayasa Mahkemesi, Anayasaya, objektif 
hukuk ilkelerine aykırı kanun çıkaran Parlamentoyu 
hizaya getirir. Bunu özellikle arz ediyorum, bunu 
kesinlikle huzurlarınızda belirtiyorum. 

Şimdi, 3 ncü maddede, «Köy ve mahalle muh
tarlarından, bir sosyal güvenlik kurumundan emekli 
aylığı almakta bulunanların bu aylıkları, muhtarlık 
ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyle ke
silmez» deniliyor. 

Bu kesilmezse, mefhumu muhalifi, özel kanun
larla maaş alanların, aylık alanların aylıkları kesilir. 
Yani şu demektir -demin arkadaşımın da belirttiği 
gibi- bir Kore gazisi, 65 yaşım bitiren ve bundan 
dolayı yardım alan bir vatandaşımız, İstiklâl Ma
dalyası almış olan bir vatandaşımız muhtar seçildiği 
zaman, bunun aylığı ve maaşı kesilir. Madde açık 
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ve kesindir. Yoruma hiç de ihtiyaç yoktur. Bir emek
li subay, bir emekli memur muhtar olduğu zaman 
bunun maaşını kesmiyorsunuz, Devletin lütfuna 
mazhar olmak suretiyle 500 - 600 lira maaş alan 
başka bir kimsenin, muhtar seçildiği takdirde maa
şım kesiyorsunuz. Ben bunun üzerinde duruyo
rum^ 

Madde bu biçimiyle çıkarsa, Anayasadaki eşitlik 
ilkesine aykırı olur. Bir tarafta ayrı uygulanır, öbür 
tarafta ayrı uygulanır. Bunu yüce takdirlerinize su
nuyorum. 

Vermiş olduğum önergemin kabulünde gerçek
ten fayda vardır. Eğer, gerçekten, kesilmesini iste
miyorsanız, Sayın Hükümet Sözcüsü gerçekten kesil
mesini istemiyorsa, 3 ncü maddeye eklemek istedi
ğim fıkra bu şekilde çıksın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
3 ncü maddeyi okunmuş olduğu şekliyle oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Geçen birleşimde Komisyona verilen 1 ve 2 nci 
maddeler hakkında Komisyon raporu 367'ye 1 nci 
ek sıra sayısı ile basılıp, sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Şimdi raporu okutuyorum. 
Komisyona iade edilmiş olan 1 nci ve 2 nci mad

denin görüşülmesine geçiyoruz. 
(Plan Komisyonunun 367'ye 1 nci Ek S. Sayılı 

raporu okundu.) 
BAŞKAN — Komisyondan gelen 1 nci madde

yi okutuyorum: 
Köy ve Mahalle Mulıtarlarma Muhtarlık Ödeneği 
Verilmesine ve Bunların 1479 Sayılı (Bağ - Kur) 
Kanunu Kapsamına Alınmasına Dair Kanun Tasarısı 

Plan Komisyonunca Yeniden Düzenlenen Metin : 
MADDE 1. — Köy Muhtarlarına 18.3.1924 ta

rihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 19 ncu maddesi
ne göre köy derneğince muhtarlık temsil ödeneği 
olarak takdir edilecek ücret; ayda (100) göstergenin 
her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek kat sayının 
çarpımı ile bulunacak miktardan az olamaz. 

Bu asgarî ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakan
lığı Bütçesine konularak köy bütçelerine aktarıla
cak paralardan sağlanır. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 1 nci madde 
hakkında şahısları ve grupları adına söz almak is
teyen arkadaşlarımın isimlerini tespit edeceğiz..; 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
daha önce yazılı olarak söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Onal yazdı olarak 
i&temiş. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımın isimlerini 
arz ediyorum: Sayın Metin Tüzün, Sayın Ekrem Sa
di Erdem, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Reşit Ülker. 

Buyurun Sayın Onal. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ şunu belirtmek zorundayım: Bu ka
nun tasarısının ve tekliflerinin müzakeresine başlan
dığı gün, Meclis kürsüsüne çıkan Adalet Partisi 
Sözcüsü, «Bizim önerdiğimiz ölçülerin dışında öne
riler gelirse ve bu öneriler Yüce Meclis tarafından 
kabul edilirse, bu kanun tasarısını sabote edilmiş sa
yacağız» dedi. 

Aynı gün, Muhtar! <• Federasyonu, -belli ki, 
Adalet Partisi kanadının tehdidi altında- kanun ta
sarısındaki gösterge rakamının (100) den fazla ol
maması için, diğer parti üyelerinden ricada bulu
nan bir yazı dağıttı. 

Bu Meclis kürsüsünden, Adalet Partisi Sözcüsü, 
Millet Meclisi üyelerini, Millet Meclisini, kendileri
nin düşüncesi ve önerileri dışında bir öneri getirdik
leri takdirde, bu kanunu çıkarmamakla tedhit etmiş
tir. 

Nasıl, vatandaşları, «Bizden olmayan birisini 
belediye başkam yaparsanız size hizmet getirmeyiz, 
bizden olan bir muhtarı seçmezseniz size hizmet ge
tirmeyiz. Bizi iktidara getirmezseniz size şu, şu iş
leri yapmayız» diye tehdit ediyorlarsa, Millet Mec
lisini de bu kürsüden, sözcüleri marifetiyle tehdit et
tiler. 

Burada üç birleşim önce bir önerge oylanmıştır. 
Bu oylanan önergede, nüfusu 500'den aşağı olan 
köyler için (200), 500'den fazla olan köyler için (300) 
gösterge Yüce Meclisteki çoğunluğun oylarıyla ka
bul edilmiştir. 

Sadece rakam değişiklikleri sebebiyle önergelerin 
ve maddenin Komisyona iade edilmemesi gerekirken, 
Adalet Partili Komisyon Başkam sırf o rakamları 
burada kabul edildiği gibi değil, kendi istedikleri 
gibi, metne yerleştirebilmek için maddeyi ve önerge
leri geriye almıştır. Meclisin içindeki kanun teklif 
ve tasarıların müzakerelerinde izlenen bu yol, ileride 
çok kötü örnek olacak bir yoldur, Yüce Meclise ya
kışmayan bir yoldur. 

658 — 
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Burada oylarımız 200 ve 300 göstergeyi kabul 
etmiştir. İster beğenelim, ister beğenmeyelim, bu
nu Komisyona ahp, başka bir metin haline getirenle
yiz; başka rakamları, o kabul edilen rakamların ye
rine zorla oturtanlayız. Meclisi nasıl tahdit ede
mezdeniz... 

BAŞKAN — Sayın Ona!, bir dakikanızı istirham 
edeyim. 

Bu bir usul meselesi üzerinde konuşma oluyor. 
Madde üzerinde sözlerinizi rica etsem. Çünkü, İç
tüzüğün 88 nci maddesine göre Komisyon geri iste
miş, Meclis de kendisine iade etmiştir. Komisyo
nun isteğini Meclis İçtüzüğün 88 nci maddesine gö
re kabul etmiş, kendisi vermiştir. 

Madde üzerindeki konuşmalarınızı rica edeyim. 
Usul tartışması evvelce yapılmış olduğu için tekra
rına lüzum görmeyelim; onu rica edeyim zatıâlileri-
nizden. 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
tamamen sadedin içindeyim ve anlatmak istediğim 
şudur: 

Bu kanunun 1 nci maddesini Mecliste kabul edi
len 200, 300 göstergeleri yerine 100 göstergeyi koy
mak için Komisyonun geri alması ve böyle bir met
ni Yüce Meclise yeniden sevk etmesi, İçtüzüğe ve 
Meclisin iradesine aykırıdır. 

Kaldı ki, eğer Komisyon şu metni ve önergeleri 
gerektiği gibi incelemek lüzumunu duysa idi, en 
azından ısrarla yapılmakta olan cümle düşüklüğünü 
ortadan kaldırmak gereğini görürdü. Burada açık 
- daha eski metinlerde de öyle - «Göstergenin, kat
sayının çarpınuyla bulunacak miktardan az olamaz» 
denmektedir. Aradaki kısmı çıkarıyorum, «Göster
genin katsayının çarpımıyla».. Hangi Türkçedir bu? 
En azından Türkçesini düzeltmek gereğini duyardı 
Komisyon; eğer önergeleri ve metni incelemek Iüt-
funda bulunsaydı. 

Bunun, «Katsayıyla çarpımı sonucu» diye değiş
tirilmesi gerekirken, bu yolda önergemiz varken ve 
bu metinde -eskisinde de böyledir- «Şundan az 
olamaz, miktardan az olamaz» denilmektedir. 

Peki ne kadar olabilir? Daha fazla olabilin Bun
dan çıkan anlam açık olarak budur. 100'den az 
oüamaz. 100 göstergenin kat sayı ile çarpımından 
az olamaz, tamam. Peki ne kadara kadar olabilir? 
Üst hududu ne olabilir? Bu, kanun metninde yok
tur. Öyle köylerimiz vardır ki, kendi bütçelerinden 
salma dışı gelirlerle bile, muhtarlarına, şimdi bizim 
vermekte olduğumuzdan çok daha fazlasını, Köy 

Kanununun 19 ncu maddesi hükümlerine göre, der
nek kararıyla verebilecek güçtedir. Buna takdir, tah
dit getirmeyecek miyiz? Benim önergemde bu tahdit 
vardı. Benim önergemde bu cümle düşüklüğünü or
tadan kaldırma vardı. Benim önergemde şu Mecli
sin iradesine, oylarına saygı vardı. Oysa Bütçe ve 
Plan Komisyonunun şimdi getirdiği metinde, Meclis 
iradesine, oylarıyla tecelli eden iradesine saygısızlık 
vardır. Bu metinde cümle düşüklüğü, Türkçeye ay
kırılık vardır. Bu metinde üst sınırı belirlememek, 
yani hudutsuz olarak bir köy muhtarına maaş, aylık 
ya da yıllık verebilme imkânı vardır. Bu metinde, 
Köy Kanununun esprisinden mahrumiyet vardır. 

Köy Kanununda açık açık, «köy derneği muh
tarlara yıllık ya da aylık bir para tespit eder,, bet i 
ler, öder» den Bunu, bu kanun tasarısı ve teklifi 
Meclise, köylüyü, muhtarın maaşı için salma öde
mekten kurtarmak için getirilmemişse, diyeceğim bir 
şey yoktur. Çünkü o zaman getirenler de, kanunu 
niye getirdiklerini anlayamamışlardır. Ama eğer 
bu kanun teklifi ve tasarıları, köylüyü sıkıntıdan kur
tarmak için, köylüyü salmadan kurtarmak için geti
rilmişse, Anayasanın 116 nci maddesindeki mahallî 
idarelere... 

BAŞKAN — Sayın Onal, son cümlelerinizi rica 
edeyim, vaktiniz geçiyor efendim. 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Anayasanın 116 nci maddesindeki bu idarelere 
görevleri ile orantılı gelir kaynaklan sağlanır, emri
ni yerine getirmek için getirilmişse bu tasarı ve teklif
ler, şu komisyondan gelen metin yanlıştır. Önergele
rimiz okunduğunda onlara uyulmasını saygıyle rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tüzün, buyurun efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Öncelikle usul hakkındaki görüşlerimi sizlere ak
tarmak istiyorum. İçtüzüğün 83 ncü maddesine gö
re, «Bir kanunun bir maddesi hakkında bir çok öner
ge verilmiş ve madde değişiklik önergeleriyle birlik
te komisyona geri alınmışsa, komisyon önergeleri gö
rüştükten sonra eski metni kabul edebilir veya ye
ni bir metin hazırlayabilir» hükmünü getiriyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi hafızanıza hitap et
mek istiyorum. Geçen celselerde bu madde görüşülür-

.ken bir önerge verildi ve kabul edildi. Neydi o kabul 
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edilen önerge? Göstergeyi değiştiren önergeydi, yani F 
o kabuî edildikten sonra, artık önerge halinden çık
tı, karar haline geldi. Karar haline gelen bir şeyin | 
artık öiıerğe olarak nitelenmesi mümkün müdür? De
ğildir. 

O halde, komisyon geri aldığı madde ve önerge
leri bu önergenin dışında mütalaa etmek mecburiye- i 
tindedir. Çünkü bıı, artık önerge değildir, Meclis ka
rarıdır. Eğer, bunu da önerge halinde mütalaa eder
sek, şu sonuç çıkar. Her kabul edilen önerge ve mad
de komisyona geri alınır ve komisyon bunu, Meclisin 
iradesi tecelli ettikten sonra, önerge karar haline 
geldikten sonra, komisyon Meclisin üzerinde bir fonk
siyon icra eder gibi yeni bir durum ortaya çıkar, 
biı. 

İkincisi; madde hakkındaki esas görüşlerimi şöy
le aktarmak istiyorum. Bu önergenin, verildiği an
daki esprisi göstergelerin yükseltilmesi esasına da- I 
yanıyordu. Çünkü, bu gösterge katsayıyîc çarpılacak
tı. Biz, Cumhuriyet Ha?.k Partililer olarak, sizin kat- I 
sayı konusundaki kıskançlığınızı biliyoruz. Nitekim 
dün bunun, 750 bin memuru ve 5 milyon insanı ilgi
lendiren konudaki pratiğini bütün Türkiye yaşadı. 
Katsayı konusundaki kıskançlığınızı bildiğimiz için, 
göstergeleri yüksek tutma yolunu tercih ettik. Onun 
için, 200 ve 300 gösterge rakamlarını önermiştik. Oy
sa ki, şimdi komisyon; bu, önerge halinden de çık- I 
ımş Meclis kararı haline gelmiş bir hususu, Meclis I 
kararının da üzerinde bir uygulamayla 100 gösterge I 
olarak buraya getiriyor. Bu, hem İçtüzük hükümleri 
açısından yanlış bir uygulamadır, hem de esprisi açı- I 
sırdan yanlış bir uygulamadır. 

Bir ikinci husus da, bu kanunu kül olarak dü
şünmek lâzımdır. 2 nci madde geldiğinde eğer ko
nuşma fırsatı gelirse, düşüncelerimizi arz edeceğim. 
2 nci maddede, bu madde eğer İÖ0 gösterge ile ka
bul edilirse, şehir muhtarlarını da bunun içerisine al
mak suretiyle, 2 nci madde üzerine peşin ipotek koy
maktadır. Burada kalkıp bir federasyonun kendisine 
bağlı bir kuruluşu «Naylon Dernekler» olarak mü
talaa eden arkadaşlarımın, o naylon dernekleri üye
lerinin bugün bizzat kendi milletvekilleriyle yaptık
ları temaslarını hatırlarsa; neyin naylon, neyin plas
tik olduğunu anlamak lüzumunu araştırmadan ortaya 
çıkarmak mümkün olbilir. O bakımdan bu maddenin 
geçen celselerde verilen önergenin, kabul edilmiş öner
genin dışında mütalaa edilmesi lâzımdır. Çünkü o ar
tık önerge değildir, karardır. Burada tartışılmış, gö
rüşülmüş, oylanmıştır. Hâlâ'buna önerge demek, Mec- | 

lisln bizzat kendi kararma saygısızlık olur. Her halde 
Yüce Meclisiniz kendi karan konusunda, bu saygı
sızlığı kabul etmeyecektir. 

0 bakımdan bu maddenin önerge halinden çıkmış, 
karar halüne gelmiş bir hususu gözönünde bulundura
cağım ve bıı maddeyi bu haliyle kabul etmeyeceğini; 
bu haliyle kabul etmemek suretiyle köydeki muhtarın 
800 liraya muhtaç okluğunu, Hükümetin kendisine 
800 değil, Cumhuriyet Halk Partisinin önergesinde ol
duğu gibi 2 000 lira, 3 000 lirayı lâyık gördüğünü tes
cil edecektik'. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzun. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Vedat Ön

en.!., buyuran efendim,, 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL (Sa
karya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
köy ve kasaba muhtarlarına maaş bağlanmasıyla ilgi
li kanun tasarısının 1 nci maddesi üzerindeki partimin 
görüşlerin? arz edeceğim, 

1 nci madde, evvelce Meclisimizde görüşülmüş ve 
Meclisimizin bu konudaki temayülleri, arzusu tespit 
edilmiş idi. SCO. nüfustan az olan köylere 60 göstergesi 
yerine 200 göstergesi üzerinden ödenek verilmesi, 500' 
den fazla nüfuslu olan köylerin ve mahallelerin muh
tarlarına ise 300 göstergesi üzerinden ödenek verilmesi 
Meclisimizce kabul edilmişti. 

Şimdi Komisyon bir değişik teklifle Meclisin hu
zuruna geliyor. Yani Komisyon ve iktidar diyor ki, 
benim dediğim dediktir. Meclis ne derse desin, sade
ce ve sadece benim dediğim olur. Meclis mademki 
Hükümet tasarısında tespit edilmiş olan rakamın çok 
üstünde bir rakam vermek istemiştir, ben bu rakamı 
vermeyeceğim. Bütçe Komisyonunda nasılsa Adalet 
Partisi olarak benim hâkimiyetim var, o halde ben is
tediğim miktar? tespit eder getiririm ve siz de buna oy 
vermek mecburiyetindesiniz, demeye geliyor mesele. 

Muhtarlara maaş bağlanması konusu Hükümet 
Programında vaat edilmiş olan bir konudur. 

Yine aynı konu, yani muhtarlara maaş verilmesi 
konusu, her partinin seçim bildirisinde de vaat edilmiş 
olan bir konudur. 

Ayrıca, bu konuda bütün partilerin vermiş ol
dukları kanim teklifi de vardır; ama bütün buna rağ
men, herkesin görüş birliği içinde olduğu bir konuyu 
dahi sakız gibi mütemadiyen uzatıyoruz ve bunun 
sebebi var. Tek sebebi, seçim yatırımı yapmak; aca
ba vatandaşları, milleti, muhtarı aldatarak rey sağla-
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mak imkânına sahip olur muyuz hesabı, bu meselenin I 
altında yatıyor. Onun için de, meseleyi sakız gibi uza
tıp duruyoruz. | 

Şimdi bugün Hükümette bulunan partiler ve bu 
Hükümetin en büyük kanadı Adalet Partisi, seçim bil
dirisinde muhtarlara maaş bağlayacağız demiş; arka
sından da bugünkü Başbakan ve Adalet Partisi Ge
nel Başkanı Meclise bir teklif vermiş ve bu teklifinde 
de muhtarlara ne kadar para verilmesi gerektiği görü
şünde olduğunu da tespit etmiş, Diyor ki: «Mahalle 
muhtarlarına 1327 sayılı Kanunla tadat edilmiş bu
lunan 657 sayılı Devlet Personel Kanunu hükümleri 
gereğince ma^ş ödenir.» Yani asgarî 160 gösterge üze
rinden muhtarlara maaş ödenmesini teklif ediyor. Kim 
teklif ediyor? Adalet Partisinin Genel Başkanı, bir kaç 
arkadaşıyla birlikte teklif ediyor. Yani partisinin gö- ! 
rüşü bu imi; ama şimdi Meclisin görüşünün de ak
sine, kendi evvelce teklifinin de aksine, çok daha az 
bir gösterge üzerinden muhtarlara maaş bağlanması 
yolunda her türlü taktiğe baş vuruyor, 

Evvelâ Muhtarların Genel Başkanına beyanat ver-
dirtiyorlar, O'nu 'da^a evvel tehdit ediyorlar, diyorlar 
ki: «Eğer bizim istediğimiz miktarda, yani düşük mik
tarda bu tasan kanunlaşmazsa hiç kanunlaşmam, ona 
göre ayağınızı denk ahn. Diğer siyasî partiler üzerinde 
baskı kurun. Bu miktar az olursa buna rıza gösteri
riz. Bizim daha evvel söylediklerimiz hikâye idi, her 
zaman vatandaşa anlattığımız hikâyelerdendir. Za$en 
biz samimî değiliz, hiç bir konuda samimi değiliz.» 
Alın bu konuda da samimî değiliz demek istiyorlar. 
Çünkü, daha evvel asgarî 16$ gösterge teklif etmişler. 
Sonradan Hükümet olarak 500 lira gibi komik bir ra
kamı getirmişler, Ama illâ İsrar ediyorlar ve diyor
lar ki, Meclisin temayülü ve arzusunun tersine olarak, 
bu rakam çok daha aşağıya indirilsin. 

Şimdi, teklif edilen rakam üzerindeki görüşlerimi 
ifade edeceğim, 

100 göstergesi üzerinden muhtarlara maaş bağ
lanacak. Bugünkü 9 katsayısına göre, muhtarlara ve
rilecek olan para sadece 900 lira oluyor. Katsayı 11'e 
yükselirse, 1 100 lira oluyor. 1 100 liradan elbette ver
gi kesilecek ve muhtarların eline 800 - 900 lira para 
geçecek. 

METlN TÜZÜN (İstanbul) — Bağ - Kur'a da ke
silecek, 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Bağ - Kur ke
sintisi var ve ellerine gayet cüzî bir para geçecek. Bu 
kadar küçük bir parayı muhtarlara niçin vereceksiniz? 
Vermeyin o zaman. Mademki bunu kuşa çevirmek is

tiyorsunuz, hiç vermeyin. Biraz daha samimî olun. 
Aslında bütün yaptığınız bir gösteriden ibarettir. Ama, 
bu parayı muhtarlara sadaka olarak elbette vermiyor
sunuz. Bir hizmetin karşılığı olarak veriyorsunuz bu 
parayı, bir emeğin karşılığı olarak veriyorsunuz ve 
sözcüleriniz bu kürsüye çıkıyor, yahut televizyon ek
ranına, radyo mikrofonlarına çıkıyor; muhtarlar bu 
memleketin en mübarek insanlarıdır, en önemli göre
vi gören insanlarıdır, diyor. Fakat ondan sonra da ve
rilen paraya bakıyorsunuz, hiç bir şey ifade etmeye
cek bir para. Hem de öyle bir para ki, Türkiye'de 
kabul ettiğiniz bir limit var, asgarî ücret diyorsunuz; 
o asgarî ücretin dahi çok altında bir parayı, çok şeref
li görev ifa etmekte olduğu konusunda nutuklar söy
lediğiniz muhtarlara lâyık.görüyorsunuz. Bu, tam ma-
nassyle bir çelişkidir. 

Bahane de hazır: Diyorlar ki, efendim bütçede kâ
fi miktarda para yok, muhtarlara verecek para yok. 
Türkiye'nin imkânları mahdut; onun için de muhtar
lara bundan fazla para veremeyiz... Niçin veremez 
missiniz? Siz değil misiniz bir gecede hükümet tehli
keye düştü diye bütçeden 15 milyar lirayı birden çıka-
mp, bütçeyi 15 milyar büyüten siz değil misiniz? 
Siz değil misiniz yandaşlarınıza, yoldaşlarınıza her tür
lü devlet imkânını peşkeş çekebilmek için bütçeye 
boyuna para ekleyenler, partizanlığı son limitine ka
dar kullanabilmek, seçim imkânlarını artırabilmek için 
devlet imkânlarını, devlet parasını çarçur eden sizler 
değil misiniz? 

O halde, bu kadar büyük görev görmekte oldu
ğu, bu kadar önemli kişiler olduğu konusunda nutuk 
söylediğiniz, caka sattığınız, seçim bildirisine koydu
ğunuz, Hükümet Programına koyduğunuz muhtarlara 
dn böylesine küçültücü rakamlarla maaş bağlamayı-
nvz. 

Ben hiç olmazsa asgarî ücretin muhtarlara ücret 
oîarak tanınması gerektiği kanaatindeyim. Eğer bir 
maaş bağlayacaksak, eğer bir ücret vereceksek, bu ra
kamdan daha aşağıya inmemeliyiz, inemeyiz. 

Esasen Demokratik Parti Grupu olarak, bu ko
nuda vermiş olduğumuz bir önerge de vardı; ama 
Komisyon onu da ka'le almamış ve «Meclis hangi 
istikâmette görüş sahibi olursa olsun, Meclis neyi is
terse İstesin, ben onu yapacağım, hatta bundan ev
velki vaatlerimin tersine, bundan evvel vermiş ol
duğum kanun teklifinin tersine, istediğimi yapaca
ğım» demişler ve bu teklifi getirmişler. 

Demokratik Parti Grupu olarak, Yüce Meclisin 
ilk vermiş olduğu kararda ısrar etmesi gerektiğini ve 
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muhtarlara bir maaş bağlanacaksa - ki bağlanması 
gerektiği kanaatindeyiz, bütün Meclis o kanaatte - Bu
nun muhtarın haysiyet ve şerefiyle uygun, onunla mü
tenasip bir rakam olması gerektiği kanaatindeyim. 

Bu görüşlerle Yüce Meclise saygılar sunarım 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hay

rettin Uysal, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Köy ve mahalle muhtarlarına aylık verilmesine ait 

kanun teklifinin, bundan önceki birleşimde Cumhuri
yet Halk Partililer tarafından verilen 1 nci madde ile 
ilgili önerge, 200 ve 300 gösterge aylığa köy ve mahal
le muhtarlarının bağlanmasını sağlamıştı. 

Üzülerek belirtmek istiyoruz ki, bu önergenin ka
bulünden sonra Yüce Meclisin iradesini yok farz edip, 
Adalet Partili Bütçe Plan Komisyonu Başkanının ıs
rarlı dayatması sonucu ve çoğunluğu elinde bulundur
dukları Bütçe Plan Komisyonundaki Adalet Partili 
oyların olumsuz tutumuyla bu önergede kabul edilen 
200 - 300 gösterge tekrar bir başka biçimde, 100 gös
tergeye indirilmek suretiyle Yüce Meclisimizin huzuru
na getirilmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi meseleye şöyle bak
mak lâzım: Bir kere Adalet Partililer muhtarlarımız 
üzerinde, onun örgütü Federasyon üzerinde bir baskı 
kurmuşlardır, iki noktada muhtarlarımızı kamuoyun
da yanıltmaya çalışmaktadırlar: 

Birincisi: Bu yasa engellenir, engelleniyor, çıkmaz 
kuşkusu ve korkusu yaratılmak suretiyle. 

ikincisi: Muhtarlara çok fazla aylık bağlandı. Tür
kiye'nin bu kadar gelişmişliği içinde muhtarlarımızın 
her gün çok kazanç sağlayan insanlarmış gibi gös
tererek «Bu kadar çok para muhtarlara verilmez, on
lar bu kadar yüksek aylığa lâyık değildirler.» ikincisi 
bu. 

Bu iki tema, muhtarlarımızın başında Demokles'in 
kılıcı olarak Adalet Partililer tarafından sallandırıl-
makta. Muhtarlarımızın da - üzülerek ifade etmek is
teriz ki - örgütünün başı, federasyonunun başı böyle 
bir oyuna gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bakalım meseleye, ne veriyoruz muhtarlara?. 
Devletimizi köyde temsil eden muhtarımızın odası

na, sofrasına oturmayan; şehirden kentten gelmiş olan 
insan var mıdır?. Yoktur. Hergün kentten, kasaba
dan gelmiş olan kişiler muhtarın odasına ve sofrası
na otururlar. Muhtar bunun karşılığını cebinden har
car; çayından, sofrasmdaki ekmeğine kadar, aşma ka
dar. 

Milletvekillerinin içerisinde, parlamenterlerin içeri
sinde muhtarımızın sofrasına oturmamış insan var mı
dır?. Yoktur. Gerçekleri olduğu gibi ortaya koymanın, 
gerçekleri ters çevirmeden saptırmadan ifade etmenin, 
politikada erdem olduğunu sanıyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; biz, muhtarlar hangi 
partiye kayıtlı olurlarsa olsunlar hiç onlar arasında 
«şu partiye kayıtlıdır, bu partiye kayıtlıdır» diye ay
rıcalık yapmadan, onlara devletin görevlisi, seçimle 
gelmiş olan seçkin görevlisi olarak bakarız ve onlara 
bu açıdan, bu değerle saygı duyarız, isterse bizim par
timize, oy vermemiş olsunlar, biz muhtarımızı böyle 
görüyoruz, 

Türk kamuoyunda seçimle gelmiş olan muhtarla
rımızın bu yasayla, 1969 yılında seçim beyannamesine 
aldığımız sosyal güvenlik haklarının kendilerine veril
mesi, onların aylığa bağlanması konusunu radyodan, 
seçim bildirgemizde ilke olarak, temel görüş olarak 
saptamış olan bir partinin sözcüsü olarak ifade et
mek istiyorum ki, burada muhtarlarımıza büyük hak
sızlık yapılmaktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bir, gösterge sabittir 
değişkenliği yoktur göstergenin. 100 göstergeyi sapta
yacaksınız, vereceksiniz. 25 yıl bu gösterge orada 100 
gösterge olarak kalır. 20 yıl bu gösterge 100 gösterge 
olarak kalır. Değişken değildir, yani sabittir, çakılıdır 
bu gösterge, 

O halde, üç yılda bir, iki yılda bir, dört yılda bir, 
beş yılda bir terfi de yoktur, yükselmesi de yoktur. O 
halde, bu gösterge sabittir. Devri iktidarı Sayın Baş
bakanın, Cephe Hükümetinin on aylık son enflasyon 
hızı ve pahalılığı % 22'dir. Her yıl % 22, hele hele 
böyle hükümetler iş başında bulunduğu sürece, hayat 
pahalılığı ateşten bir çember gibi yoksul insanı ıstıra
ba ve çileye gark edecek. 

Siz, 100 gösterge olarak 685 lirayı vergisi çıktık
tan sonra seçkin, seçilmiş, halkın oyuyla bir ünite
nin başına gelmiş olan demokrasimizin köyde, kentte, 
mahallede, tabanda temel birimi saydığımız olan insa
na 690 lira ilânihaye aylık almasını sağlayacaksınız. 

Şirodi bazı arkadaşlar diyorlar ki - muhtarlara da 
söylemişler bunu, burada tutanaklara geçirmek istiyo
rum - «Vergi kesilmeyecek bundan.» Böyle bir şey 
de söylemişler: «Vergi kesilmez bundan.» 

Değerli arkadaşlarım, bir örnek vereyim: Bekçiler
le ilgili yasa da buradan çıktı. Vergi kesilmeyecek, den
di. Sonra, gece hayatımızı koruyan fukara bekçileri
mizden, geçmiş maaşlarından da vergi kesilmek sure
tiyle, cayır cayır tahsil edildi. Nasıl kesilmezmiş ver-
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gi? Bana bir örnek gösterebilir misiniz? Köy bütçe
sinden köy halkının verdiği para mıdır bu? Devletin 
tçişleri Bakanlığı bütçesine, belli faslına, belli ödenek 
olarak bütçe yasasıyla koyduğu paradır. Buz gibi ver
gi kesilecek. Damga vergisi kesilecektir, gelir vergisi 
kesilecektir, pul parası kesilecektir ve Bağ - Kur'a ka
tılma payı, sosyal güvenliğine ait pay kesilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Uysal bir dakikanız kaldı. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi bakın, 
Federasyonun Başkanına radyolardan ve televizyonlar
dan söyledikleri bu çok paranın, ben miktarını çıkart
tım. Federasyon Başkanı kıymasın, kendi başkanlığı
nı yaptığı, örgütüne bağlı, bizim değerli , saygı değer, 
demokrasimizin temel taşı muhtarlarımıza. Kıymasın, 
politikaya alet etmesin onları. Biz onların haklarını 
burada gönülden savunuyoruz, gönülden. Şimdi ba
kın rakama: 200 gösterge. Emeklilik payı olarak Bağ-
Kur'a kesilecek olan pay ile Gelir Vergisi ile Malî 
Denge Vergisi ile pul parası ile çıktıktan sonra, 200 
göstergenin - tabiî kendi örgütüne payı hariç - 200 
göstergenin karşısında bir muhtarımızın net olarak 
ayda alacağı para 1 616 lira. Bu değişmez gösterge. 
Ne terfi var, ne de göstergenin tekrar değiştirilmesi 
gibi bir olanak var. Mesele bu kadar açık. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, son cümlenizi rica ede
yim» 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yani, «Üçün
cü derecede bir valinin, bir kaymakamın» diye, poli
tikacıların dümen suyunda da kuyruğunda gitmek ada
letli bir çıkış değildir. Kişiler haklarını Anayasa i!e 
kendine verilmiş sosyal ve ekonomik haklarını sa
vunmak durumundadırlar, Kimse kimseye sadaka ver
miyor. Devletin görev- yapan insanları olarak karş; lı
ğını vermesi, o devletin erdemliliği ile, yüceliği ile pe
kişmiş, iç içe girmiş olan bir görüştür. O halde, kimse 
kimseye sadaka vermiyor. Burada bir hak, uzun yıüar 
hatırlanmamış.,. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, vaktiniz geçiyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım... Uzun yıllar hatırlanmamış; fakat 
bugün o hak tecelli edecek bir noktaya gelmiştir. 1976 
yılında, Cephe İktidarının teşvik olarak verdiği miktar. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica etsem. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tamam efen

dim, bağlıyorum... Miktar Hazineden yağma olarak 
17 milyardır. 17 milyar lirayı 1976 yılında teşvik ola
rak veriyorsunuz, muhtarlarımıza 200 göstergeyi, 300 
göstergeyi çok görüyorsunuz ve Meclisin tarihine şim
diye kadar örneği görülmeyecek bir şekilde iradesinin 
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dışı, komisyonda o iradeyi ortadan kaldıracak olan 
bir tavırla, bir başka önergeyle, bir başka maddeyle 
geliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal rica ede
yim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Geçen sefer 
söyledim, kıymayın muhtarlarımıza Adalet Partililer, 
kıymayın. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

Sayın Oğuz, Adalet Partisi Grupu adına söz isti
yorsunuz. Yetki belgeniz?.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Var efendim, var. 
BAŞKAN — Tamam. 
Buyurun Sayın Oğuz. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Muhtarlara, muhtarlık ödeneği verilmesi münase
betiyle getirilen teklif ve tasarıların görüşülmesi cid
den çok uzadı. Bütün siyasî teşekküller, partiler bu 
konu üzerinde ittifak halinde olmalarına rağmen, ara
dan bu kadar gün, bu kadar hafta geçti; maalesef, 5 -
6 maddelik bir kanunu geçirmek mümkün olmadı. Şa
yet burada bu anlayışta devam edersek, belki de ka
nunu geçirmek yine mümkün olmayacaktır. 

Bütün siyasî teşekküller ittifak ettiğine göre, evvel
emirde muhtarlık müessesesinin en güzel şekilde kişili
ğine kavuşturulması için ve müesseseleştirebilmemiz 
için, bu ödenek meselesinin bitirilmesi lâzımdır. 

Muhtarlık müessesesine maaş bağlamıyoruz. Geçen 
sefer yapmış olduğum konuşmalarımda arkadaşlarımı 
v arınıştım. Muhtarlarımıza maaş bağlamıyoruz. 
Maaşla ödenek arasında mutlaka bir fark vardır. Şa
yet maaş bağlamış olsaydık, asgarî ücreti vesaireyi, 
hepsini dikkate almak zorunluluğu vardı. Ama, muh
tarlık müessesesinin gereği, yapmış olduğu hizmetler ne
ticesinde bu müesseseye bir ödenek vermek, âdeta bir 
temsil ödeneği vermek suretiyle yepyeni, güzel bir 
ufuk hazırlamış oluyoruz. 

Şimdi deniliyor ki, bu yeterlidir, değildir. Bir ke
re göstergenin sabit olması, değişken olması... Gös
terge değişken değildir, sabittir ama mutlaka 100'de 
kalacak diye bir kaide yoktur. Yarın, gelecek Meclis
ler bunları az bulduğu takdirde, pekâlâ bu kanunun 
bu maddesini tashih etmek suretiyle göstergeyi de
ğiştirebilirler; o günkü şartlara göre göstergeyi artıra
bilirler, azaltabilirler. Şu halde «Mutlaka budur, sa
bittir, bundan sonra 20 sene değişmeyecektir» demek 
yanlıştır kanaatindeyiz. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; muhtarlık 
müessesesi arasında farklılıklar koymanın mahzurunu 
Komisyon yukarıda kabul etmiştir. Komisyonun malı 
olmuştur artık. Komisyonda müzakere edilen metin, 
şu partinin, bu partinin metni değil, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Komisyonunun metnidir. Komis
yonun Başkanı da Adalet Partisinin Başkam değil, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonunun 
Başkanıdır. Öyle olduğuna göre, artık komisyonlara 
mal olmuş olan metinler üzerinde ayrıcalık yaratıla
rak, parti görüşlerini ortaya koymak, kanaatimce sa
kıncalıdır, doğru değildir. Muhtarlar arasında farklı
lıklar vardır dedik. Büyük şehir muhtarları vardır, köy 
muhtarları vardır. Büyük şehir muhtarlarının bu ka
nunla maaş bağlanmasının âdeta bir sınırlanma ge
tirdiğini herkes bilmektedir. Büyük şehir muhtarları
nın yapmış oldukları muameleleri, muamele hacim-
lerindeki genişlik neticesinde sağlamış oldukları gelir, 
bizim burada vermek istediğimiz gelirin çok üstünde
dir. Bunu da dikkatten kaçırmamak lâzımdır. Şayet 
köy ile şehir arasında büyük bir ayrıcalık yapar, bü
yük bir farklılık yaparsak, şehir muhtarları kimdir, 
köy muhtarları kimdir, köy ile şehir arasında, mahal
le arasındaki fafklar nelerdir konusunda bir sürü ihti
lâf çıkabilecektir. Komisyon bunların hepsini kökün
den ıslah edebilmek amacı ile farklı ödenek tahsis et
me yolunu kaldırmıştır, hepsine 100 göstergeyi uygun 
bulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin, Muhtarlar 
Federasyonu ile münasebeti ve onlar üzerinde baskı 
kurduğu doğru değildir. Baskı kuramaz, Adalet Par
tisi, otoritenin, hukukun tek kaynağının, meşru kay
nağının millet olduğunu kabul eden bir siyasî teşek
küldür. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Şu halde, Adalet Partisine hukukun, meşruiyetin kay
nağı olan ve milleti temsil eden, köyleri temsil eden 
muhtarlar üzerinde nasıl baskı temin edebilir, tesis 

edebilir? Şu bakımdan bunu sureti katiyede kabul 
etmek mümkün değildir: Muhtarlar Federasyonu Sa
yın Başkanı, muhtarların kendi eğilimlerini tespit et
miştir; kendi eğilimlerine göre ortaya çıkan rakamı, 
değerli muhtarlarımız koymuşlardır. Bunun üzerinde 
münakaşalar yapılmıştır. Burada, «Muhtarlara fazla 
maaş verildiği takdirde, köylerde kan gövdeyi götü
rür» diyen arkadaşlarımız vardır aranızda. 

Şimdi bunları bir tarafa bırakarak, sadece tek ta
raflı meseleyi ele almak suretiyle, muhtarların sempa
tisini toplamak amacıyle konuşma yapmak, kanımca 
doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım; Komisyonumuz tesis etmiş 
olduğu gösterge rakamı, bugünkü Türkiye'nin şartla
rına uygundur. Muhtarlık müessesinin en güzel yön
lerinden birisi olacak ödenek meselesi, müesseseli ola
rak artık getirilmektedir. Muhtarlarıma munzam kül
fetten kurtarılmalıdır. Bugünkü şartlar, bu ölçüde 
muhtarlara ödenek verilmesini uygun göstermektedir, 
ama önümüzdeki yıllarda inşallah bunun artırılmasını 
millet olarak hepimiz isteriz. O gün yine bu konuları 
tartsşmak imkânını Allah hepimize kısmet eder. 

Değerli arkadaşlarım, muhtarlık müessesesi ve der
neklerle Adalet Partisinin ilişkisi konusuna değerli 
C. H. P. Grup Başkanvekili arkadaşım değindi. Der
neklerle, Adalet Partisinin siyaset yaptırmak için iliş
kisi yoktur. İlişkisi olduğu zaman, bakın ne kadar 
reaksiyon görülmektedir. 

Meselâ bir öğretmen derneği ile bir partinin ilişki
sinin olması ve ona kendi yası kuruluşu gibi hareket 
yolunu açmasının mahzuru kendiliğinden ortaya çıkı
yor ve değerli arkadaşlarım, bunu C. H. P. Grup Baş
kanvekili Saym Uysal meydana getiriyor. Bunu müs
pet bir gelişme olarak kabul ediyoruz* Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımın, artık politikanın yapılacağı ye
rin burası olduğunu, politika yapacak müesseselerin 
siyasî partiler olduğunu kabul etmeleri memnuniyeti 
muciptir, 

Bu nedenle değerli arkadaşlarım; Adalet Partisi 
olarak göstergenin sabit olmadığını memleketin eko
nomik ve sosyal şartlarına göre kanunlarla her za
man değiştirmenin mümkün olabileceğini belirtir, ko
misyon raporuna iltifat edilmesini saygılarımla arz 
ederim, (A. P, sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Gruplar adına başka söz isteyen var mı efendim?,. 

Yok. 
Bu inadde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Madde 

hakkında verilmiş önerge mevcut değildir. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym Baş

kan, bendeîiiz şahsım adına söz istemiştim, 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bir usulî 

itirazım olacaktır, izin verirseniz arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayıcı Başkan; dediniz 
ki, madde ile ilgili bir önerge yoktur, gelmemiştir. 

Şimdi Komisyon, kabul edilen önerge ile birlikte 
maddeyi geriye alınıştır. Bu halde maddeyi böylesine 
düzeltme yetkisi olduğunu kabul etsek dahi, 83 neü 
maddenin 2 nci fıkrası şöyle diyor: «Komisyon, ka-
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bul ettiği metnin önergelerden önce ve açık oyla oy
lanmasını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla isterse...» 

BAŞKAN — Anlayamadım, 83 ncü madde mi de
diniz? 

ALİ SANLI (Burdur) — 83 ncü maddenin ikinci 
f'îkrası efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun okuyun. 
ALÎ SANLI (Burdur) — «Komisyon, kabul ettiği 

metnin önergelerden önce ve açık oyla oylanmasını üye 
tamsayısının salt çoğunluğuyla isterse, Genel Kurul
da, önergelerden önce komisyon metni oylanır.» di
yor. 

Demek ki, komssyon salt çoğunlukta bir karar ver
miş değü, maddeyi oya sunamazsınız. 

Bu maddeden anlaşılması gereken anlam şudur; 
Meclisin daha önce kabul ettiği önerge önce oylanır. 

Şayet, o önergeyi var sayıyorsak - nitekim 88 nci 
maddeye göre de var sayılır - bu nedenle, bir önerge 
yoktur deyip, komisyon metnini oylama yoluna gi
deceğiz diye izahta bulundunuz, ben de size ikazda 
bulundum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, bu okumuş olduğunuz 
madde, 88'e göre geriye alınmış olanlar hakkında de
ğildir. Bu normal komisyondan gelmiş olanlar hak
kında verilmiş olan önergeler üzerinde tatbik edile
cek olan husustur. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim ben sözümü 

bitireyim. 
88 nci maddeye göre, hangi esbabı mucibeye gö

re geri alınmıştır ve 88 nci maddenin gayesi nedir? 
Burada, Yüce Meclis bir önergeyi kabul etmek sure
tiyle iradesini beyan etmiştir. Bu irade beyanından 
rücu, ancak yine Yüce Meclisin iradesiyle mümkün
dür. Bunun ötesiyle mümkün değildir. 

Komisyon, bu önerge ile maddeyi geri istediği 
zaman, Yüce Meclise şunu dedi: «Kabul etmiş ol
duğunuz bu önergeyi bana iade ederseniz, ben onu 
yeni bir madde haline getirip huzurlarınıza getire
ceğim. Ve Meclis bu müsaadeyi verdiği zaman evvel
ce vermiş olduğu önergeyi, kabul etmiş olduğu öner
ge üzerinden rücu edip, yeni bir madde tedvinine 
Komisyonu salahiyetli kılmış bulunmaktadır. Zaten 
88 nci maddenin gayesi de budur ve önergenin oy 
ile geriye gönderilmesindeki gaye de; Meclisin ira
desinin üzerine herhangi bir iradenin takaddüm et
memesi içindir ki, biz oylarınızla Komisyona önerge
yi geri göndermiş bulunuyoruz. Bu metin yeni bir 
madde halindedir, aynen Komisyondan gelen yeni 
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bir madde üzerinde yapılacak olan usul! muamele 
yapılır, yeniden önergeler verilir, yeniden muamele 
yapılır. Yalnız, Komisyonun geriye almış olduğu 
önergeler hüküm-ferma olmaktan çıkarlar; çünkü 
Yüce Meclis bu yetkiyi onlara vermiştir. 

Bu mesele böyledir, sayın Sanlı. Ben bunu böyle 
anlıyorum ve bunun aslı da böyledir; şunun için 
böyledir: Biz bunu Başkanlık Divanı toplantısında 
46, 88, 89 ncu maddelerin tatbik şekillerinin neler 
olduğu muğlak bulunmuş olduğundan dolayı ara
mızda varmış olduğumuz ittifakın sonucunda bunla
rı bu şekilde tavzih etmiş bulunuyoruz. Yani bu, sa
dece benim kanaatim değildir, Başkanlık Divanı da 
bu kanaate sahiptir. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkanım.. 
BAŞKAN — Artık müsaade edin de.. 
ALİ SANLI (Burdur) — Efendim, başka bir 

usul uygulamasında yanlış tatbikata meydan vere
bilir.. 

BAŞKAN — Mümkündür. Müsaade ederseniz 
oylamaya geçmiş bulunuyorum.. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, usul hak
kında söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, usul hakkında söz is
tediniz. Usul hakkında söylediklerinizi dinledim ve 
anlayabildiğim kadarını anladım. Yani, kapasitemin 
nispetinde anlayabildim, fazlasını anlayamazdım. 
Anlayabaldiğim kadarı ile anladım ve buna gerekli 
cevabı da vermeye çalıştım, müsaade buyurun da oy
layayım. 

Oylarınıza sunuyorum. Birinci madde efendim.. 
ALİ SANLI (Burdur) — Hangisini oyluyorsu-

nuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Birinci madde. Komisyondan gel

miş olan, Komisyondaki birinci madde. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Reddedi

lirse öbürü. 
BAŞKAN — Yanlışlık yok. Artık o ondan son

raki mesele. 
Kabul edenler.. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 

maddeyi okutmadınız. 
BAŞKAN — Madde okunmuştu evvelce. 
Kabul etmeyenler. Birinci madde olarak, Komis

yondan gelen birinci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Şimdi ikinci maddeyi, yani Komisyondan gelen 
şekliyle ikinci maddeyi okutuyorum; geri verilmişti 
ya, yanlış anlaşılmasın diye tekrar ediyorum, ikinci 
maddeyi okutuyorum: 
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Madde 2. — Şehir ve kasaba mahalle muhtar
larına, karşılığı İçişleri Bakanlığı Bütçesinden, il 
özel idareleri bütçelerine aktarılacak ödenekten sağ
lanmak suretiyle ayda (100) göstergenin her yıl Büt
çe Kanununda tespit edilecek kat sayının çarpımı 
ile bulunacak miktar üzerinden muhtarlık ödeneği 
verilir. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtarları 15 . 4 . 1944 
tarihli ve 4541 sayılı Kanuna göre ve harç pulu 
karşılığında tahsil edecekleri harçları mal sandık
larına yatırırlar ve bunun % 25'i kendilerine prim 
olarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahısları adına söz 
isteyenler var, isimlerini okuyorum: 

Sayın Orhan Yılmaz, Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Mehdi Keskin, Sayın Osman Aykul, Sayın Hasan 
Yıldırım, Sayın T. Doğan Avşargil, Sayın M. Kemal 
Çilesiz, Sayın Celâlettin Ezman, Sayın Niyazi Onal, 
Sayın Sabri Tığlı, Sayın Enver Akova, Sayın Hikmet 
Baloğlu, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Vahit Bozath, 
Sayın Mustafa Güneş, Sayın Ekrem Sadi Erdem, 
Sayın Engin Unsal, Sayın Metin Tüzün, Sayın Mü
fit Bayraktar. 

Gruplar adına söz almak isteyen?. Yok. 
Sayın Orhan Yılmaz?. Yok. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

MÜFlT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan 
benim hakkım geçti mi? 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince sıraya göre söz 
verilir, siz 19 ncusunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bu yasada iki önemli husus var: Birisi şehir ve 
mahalle muhtarları, birisi köy muhtarları. Köy muh
tarlarıyla olan bölümü bir karara bağladınız. 

Şehir muhtarlarına gelince, şunu ifade etmek is
tiyorum: Burada çok büyük bir hata yapılmak üze
redir, Meclisçe bir hata yapmak üzereyiz. Sebebine 
gelince, mesele derinliğine tetkik edilmiş değildir. 
Elde istatistik veriler mevcut değildir, söylenilen söz
lere göre, yürütülen tahminlere göre bir yasa çıkar
mak üzereyiz, bir yanlışlık yapmak üzereyiz. 

Evvelâ şehir muhtarlarının bugünkü durumu ne
dir; onu arz etmek istiyorum. Şehir muhtarlarının 
bugünkü durumu, kendi yasalarından açıkça şöyle 
ifade edilmiştir (yasanın 20 nci maddesi): 

«Madde 20 — Mahalle muhtarları ve ihtiyar he
yetleri tarafından görülecek hizmetlere karşılık ola
rak, iş sahiplerinden harç alınır ve alınan harç mik

tarları evrak ve vesikalar üzerinde gösterilir. Hangi 
işlerden ne miktar harç alınacağı, her malî sene ip
tidasında vilâyet idare heyetlerince kararlaştırılır. 
Fakirlikleri, mahallin en büyük mülkiye memuru 
tarafından kabul edilenlerden ve 3 ncü maddenin 2 
nci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz.» 

«Harçlar münhasıran muhtarlara aittir.» 
«Madde 21 — Muhtarlık işlerinin tedviri için lü

zumlu kira, ısıtma, aydınlatma, hademe ücreti gibi 
masraflar bu harçlardan ödenir.» 

Şimdi görülüyor ki, şehir muhtarlarıyla köy muh
tarları arasında yapısal değişiklik vardır. Köy muh
tarında, köyden salma alınır; binalar, oturdukları 
yerler, masraflar tamamen köye aittir. Şehir muh
tarları i ada ise, oturduğu bina, o binanın kirası, ora
daki mefruşat, telefon, gelen gidenlerin masrafı, 
hademe vesair ne masraf varsa muhtar tarafından 
yapılmakta, bunun karşılığında da harç alınmaktadır. 
Bu harçla bunlar karşılanmaktadır. 

Şimdi ne yapmak istiyoruz? Diyoruz ki, hiç bir 
masraf vermiyoruz muhtarlara; yalnız maaş bağlı
yoruz, şu andaki 9 gösterge veyahut 11 gösterge üze
rinden size maaş vereceğiz, masrafları siz yapacaksın 
nız; harç alırsanız bunun da % 25'i size verilecek. 
Yani, muhtemelen bu % 25 masrafları karşılayacak 
diye tahmin ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ şu gerçeği bilmek 
lâzımdır: Burada bulunan muhtar arkadaşlarımın 
bunu bildiklerini zannediyorum; eğer, şehir muhtarı 
iseler yüzde yüz biliyorlar; ama şehir muhtarı değil
lerse katiyen bilemezler, bildikleri bir iş değildir, 
Karışmamaları lâzım gelir. O gerçek de şudur: Muh
tar, tıpkı parlamento üyeleri gibi, il genel meclisi, şe
hir meclisi üyeleri gibi halktan oy alan, seçilen kim
sedir. Seçilen kimse olduğu için, kendi bölgesinde 
de, bilhassa büyük şehirlerde gecekondu vesair böl
geler daha çoktur, bildiğiniz gibi bugünkü büyük 
şehirlerin çoğunluğu fakirdir; azınlık olarak bir zen
gin zümre vardır, hali vakti yerinde olanlar bugün 
büyük şehirlerde azınlıktadır, gecekondular şehrin 
etrafını sarmıştır, büyük çoğunlukla mahalleler fa
kirdir. 

Şimdi ne yapar muhtar? Muhtar çoğu zaman seç
meninden harç almaz, çoğu zaman, çoğu işlerde 
harç almaz. Ne yapıyoruz? Bütün masrafları onun 
üstüne bırakıyoruz ve diyoruz ki, «Sen şimdi, her 
gelen vatandaştan harç almaya mecbursun.» Verdi
ği belgenin, vesikanın üzerine pul yapıştıracağı için 
ve üzerine pul yapıştırmadığı belge de yasa gözünde 
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geçersiz olduğu için, her hangi bir yere ibraz ettiği 
zaman, pulu görmediği zaman geçersiz olduğu için, 
her önüne gelenden muhtar, zorunlu olarak para al
mak durumundadır. Parayı almazsa, hem o belge 
geçersizdir, hem de muhtar suç işlemiş olur. Vergi 
yasalarına göre harcı tahsil etmeyen muhtar suç iş
lemiş olur. Efendim, «Muhtar fakirliğe karar vere
bilir,» deniyor. Hayır, okudum size maddeyi. 

«Fakirlikleri, mahallin en büyük mülkiye memu
ru tarafından kabul edilenlerden» diyor. Yani kay
makam, bucak varsa bucak müdürüne gidecek va
tandaş, ben fakirim diye ispatlayacak; kâğıt aldık
tan sonra muhtara gelirse, o harçtan muaf olacak. Bu 
katiyen işlemesi mümkün olan bir şey değildir. Öy
leyse ne oluyor? Bazı çok kalabalık olan bölgeler
de, belki bazı eline çok para geçen muhtarlar ola
bilir; ama bunların sayısı nedir?. Burada bunu söyle
yebilmek için, ciddi olarak söyleyebilmek için, hele 
Hükümet partileri mensupları ve grupları tarafından 
ciddî olarak konuşabilmek için, burada getirip ista
tistikleri ortaya koymak lâzımdır: «Ankara'da ve
ya İstanbul'da şu nüfuslu olan mahallede muhtar, 
şu kadar harç tahsil etmektedir, cebine şu kadar 
kalmaktadır, bina kirası şu kadardır? Bunları söy
lemek lâzım. Bunları söylemeden, kiraların alabildi
ğine yüksek olduğu, yükseltildiği bir sırada, bilhas
sa büyük şehirlerde «kira parası dahil, bütün mas
rafları dahil ve zorunlu olarak herkesten para ala
caksınız» demek, kesin olarak bu şehirlerde muhtar
lık yapanlara - eğer bir kasıt yoksa - «Siz buraları 
terk edin» demekle eş anlamdadır. Yani, muhtarlık 
yapılamaz duruma düşürme olur bu. 

Şimdi burada bakıyorum, kendi verdikleri tek
lifte, Demirel ve arkadaşlarının teklifinde dahi şehir 
muhtarlarının masraflarının Devlet tarafından kar
şılanması öngörülmüş. Rica ediyorum, teklifi açınız, 
bakınız. Demirel ve arkadaşlarının teklifinde ne ya
zılmış? «Bu masraflar Devlet tarafından karşılanır.» 
Yani, muhtarlık binası, kırtasiyesi, çay ve kahve pa
rası vesairesi verilir. Aynı gerekçenin altında ilâve 
ediliyor: «Eğer muhtarlık bölgesi büyükse, ayrıca da 
bir tazminat ödenir.» diyor. Böyle bir mantalite 
doğru olabilir; ama siz bütün bunların hepsini orta
dan kaldırın, bir gösterge üzerinden muhtarlara pa
ra verin.. Bunun neticesi, muhtarları 1 000 TL.'na 
Hazine namına vergi tahsil eden memurlar durumu
na düşürmekten başka bir anlama gelmez. 

İstirham ediyorum, acele olarak çıkarılmasına 
engel varsa, lütfetsinler Komisyona alsınlar, istatis-
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tikleri bulsunlar, hesapları bulsunlar; ama doğru çı
karalım. Aksi halde, kısa bir zaman sonra, burada 
hatalı bir iş yapıldığı görülecek ve beklediğiniz fay
da yerine Meclisin karşısına, «Siz bizim davamızı 
görmediniz» diye, o halk liderlerini, şehir ve kasaba
lardaki halk liderlerini olduğu gibi karşımıza alaca
ğız, büyük çoğunluğu ile. 

Kimler isteyebilir bunu? Fakir bölgelerdeki arka
daşlarımız isteyebilir. Onun için şu teklifte bulunu
yorum: Muhtar, seçildikten sonra bir ay içinde ora
nın durumunu tetkik etsin, eğer o bölgede maaşa 
bağlanmayı uygun görüyorsa, şartlar uygunsa, bu 
yasadaki maaşa bağlansın. Bir ay zarfında uygun 
görmüyorsa, yani orasının durumu; kira, katip, çay, 
kahve ve diğer masraflarını karşılamıyorsa, «Ben 
maaşa geçmiyorum» desin, eski sistem üzere ser
best kalsın, aldığı harçlar kendisine kalsın. 

Yapılacak yol budur. Bunların ikisini de beğen
mediğiniz takdirde lütfediniz, komisyona alınız ve 
en uygun şekli veriniz. Yalnız bu Yüce Meclis yan
lış kanun çıkarma durumunda kalmasın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Aykul, buyurun efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Ülkemizde yerleşme birimlerinin en alt kademe
sinde hizmet gören köy muhtarları ve mahalle muh
tarlarına ödenek bağlanması ile ilgili yasa teklifini 
görüşüyoruz. 

Bugün, incelediğimiz zaman, sık sık köy muh
tarlarının ve mahaille muhtarlarının istifa ettiklerini 
görürüz. Köy kesimiyle, mahalle birimlerindeki yö
netim işlerinin güçlü bir şekilde yürütülmesi gerekir
ken, 4 5il!ık görev süresi içerisinde muhtarlık hiz
metinin sık sık el değiştirdiğini ve böylece yönetim 
hizmetlerinde aksamanın olduğunu, özellikle köy ke
simiyle, köy üniteleriyle, geri kalmış olan, yani bü
yük kentlerin geri kalmış gecekondu mahallelerinde 
işlerin hızlı bir şekilde yürütülemed iğini, kaldı ki, bu 
gecekondu mahallelerindeki muhtarlarla köy muhtar
larının masraflarının daha büyük oMuğunu görmek
teyiz. 

Bugün, Türkiye'de 8 bin mahalle vardır. Aslında 
deha yapıcı, güçlü köy üniteleriyle mahalle yöneti
mine, muhtarlara iyi bir hizmet götürülmesi gere
kirken, bu kanunun 1 nci maddesi komisyona öner
gelerle beraber çekilmek suretiyle yozlaştırıldı ve bu 
konuda çok saygıdeğer muhtarlar da arzulanan se-
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viyede direnç göstennedJMerimdeıı dolayı, kendi leh
lerine, köylerin ve mahalle yönetimimin lehine bir 
yasa çıkarılması gerekirken, bu, özellikle Cumhuri
yet Halk Partisinin halkçılık ve yeni yönetim anla
yışı ilkelerine ters düşen bir biçim almak sureıtiyle 
1 nci madde geçti. 2 nci maddeyi de Yüce Heyetin 
huzurunda tartışıyoruz. Bugün, geçim sıkıntısının 
içerisinde bulunan gecekondu semtleriyle köylerimi
zin durumu, özellikle orman içi köyleri ve geri 
kalmış olan bölgelerdeki muhtarların hizmetlerini 
büyük sıkıntılar içerisinde yürüttüklerim biliyoruz. 
Bir köyün muhtarı, bir hafta içerisinde em aşağı 
3 - 4 defa, sırasına göre daha fazla sayıda kasabaya 
gitmek, ilçeye gitmek, vilâyete gitmek suretiyle kö
yün işlerini takip etmek mecburiyetindedir. Mahal
le muhtarlarının ve köy muhtarlarının almış olduk
ları ücretler çok düşük olduğundan dolayı, muhtar, 
özellikle bu masraflarını kendi kazaincından, kendi 
kasasından, kendi kesesinden tarf etmek mecburi
yetindedir. 

Mahalle muhtarlarıyle ilgili olarak 100 gösterge 
rakamını ve harçlardan alınacak °/0 25 prim ödeme 
miktarını da, muhtarların masraflarını ve o mahal
ledeki yöflîietim hizmetlerinin güçlü bir şekilde yü-
tülmesinin karşılığı olarak yeterli bulmuyorum. 

Aslımda, köy muhtarlarıyla ilgili olarak 1 nci 
maddede muhtarın gerçekten masraflarım karşıla
yacak bir gösterge rakamının Yüce Meclisten kabul 
edilemeyişinin üzüntüsünü duymaktayım. 

Nedendir bilmiyorum; kraldan çok kralcı kesil
mek suretiyle bu konuları savunun Adalet Partili 
ve Millî Selâmet Partin* saygıdeğer arkadaşlarımız, 
bu işi, bir kısır döngüye, anlaşılmaz bir duruma 
sokmak suretiyle yoziaşnrmışlardır. En önemli mad
deler, bu şekilde, ihtiyacı karşılayamayacak bir se
viyede çıkarılırsa, gerçekten arzu ettiğimiz durum
da muhtarlara Devlet bütçesinden bir ödeneği, bir 
ücreti götürememiş olacağız. Bundan sonraki mad
deler üzerimde, hiç olmazsa Yüce Meclis daha iyi 
bir tavır takınır ve muhtarların sosyal güvenlikle 
ilgili haklarını diğer maddelerde vermek suretiyle 
onları bir derecede olsun sıkıntı ve ıstıraplardan kur
tarırsak kendimi mutlu sayacağım. Gerçekten seçim 
arenasında bunun hesabımı ret oyu veren diğer si
yasî partilerden soracağız. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. (C. H. P. s;ra-
Sarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına söz isteyen?.. 

Sayın Ölçen grup adına söz istiyorsunuz değil 
Sili? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstambul) — Sayın Baş
kan, daha evvel söz istemiştim, Bayraktar'a sıramı 
veriyorum. 

BAŞKAN — İstirham edeyim... Onun için sıra
ya kaydedeyim de. 

Evet, başka gruplar adına söz isteyen?.. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ben istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Oğuz söz istiyor grup 

adına... 
ÇUHAN OĞUZ (Eskişehir) — Hayır efendim, 

Müfit Bayraktar konuşacak. 

M J F İ T BAYRAKTAR (Bolu) — Ben istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yetki belgeniz? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Zaten yet

kisiz konuşuyor,önemii değil. 
BAŞKAN — Rica edeyim... 

Sizden beklemiyorum. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ben de latife 

yapıyorum. 
BAŞKAN — Peki Sayın Ölçen, zatıâliieriniz bu

yurun, onun yetki belgesi gelinceye kadar vakit 
kaybeıtmıeyeîim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkam, saygıdeğer üyeler; 

Aslında bu yasa komisyona iade edildikten son
ra, geldiği şekilde çıkacak ise, belki hiç çıkmamalı
dır. Hiç çıkmaması, bu yasanın komisyonda de
ğiştirilerek çıkmasından daha yararlı olacaktır. Çün
kü, bu haliyle, yasa, muhtarlık müessesesine . ikiliği 
getirmektedir; ücret düzeyimde ikiliği getirmekte
dir, harç gelirleri Konusunda ikiliği getirmektedir. 
Genel anlamda bu yasa, aslında muhtarlara, özel
likle kent muhtarlarma gelir sağlayan bir yasa tek
lifi değil, tam tersine kent muhtarlarından gelir alan 
bir yasa teklifidir. 

İz'n verirsefcııjz, bu hususu önce rakamlarla dile 
gel'lmrek isterim. 

Kent muhtarları en işlek mahallede, ayda orta
lama, yapmış olduğumuz tetkike göre 2 200 TL. ci
varında harç geliri sağlamaktadır. Bu harç gelirinin 
% 75'inıi bu yasanın 2 nci maddesi Hazıineye irat 
kaybetmeye ve geriye kalan % 25*ini kent muhtar-
fenırja gelir olarak vermektedir. Bu °/0 75, yani kent 
muhtarlarından alman % 75 oranındaki gelirin gi
deri, yani sağladığı hâsıla 280 milyon TL.'dır. Şu 
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halde yasa, kent muhtarlarından 1976 rayiçlerine gö
re 280 milyon TL.'lık bir geliri almaktadır. O hal
de bu yasa gelir alıcı bir yasadır ve bu gelir almaya 
muhatap kaldığı zümre kent muhtarlarıdır. Şimdi ne 
yapıyor bu aldığı 280 milyon lira ile? 280 milyon 
lira ile köy muhtarlarını memnun etmeye çalışıyor. 
Köy muhtarlarının maaşlarınm finansmanını böyle
ce kent muhtarlarının omzuna yüklüyor. Yasa böy
le bir yasadır. Yani keaıiti köye finanse etmek üzere 
araç olarak kullanan bir yasa teklifidir. 

Yasa teklifinin, Sayın Süleyman Demire! tara
fından verÜen rakamlarıma kısaca göz atalım, isin 
verirseniz. Sayın Süleyman Demirel, mühendis ol
duğu için çok sık rakam hatası yapar. İkinci sayfa
da yine bir rakam hatasına tanık oluyoruz. 500 nü
fustan daha az köylerim muhtarlıkları 21 158'dir. Bu
nun yıllık tutarı, 500 lira üzerinden 12 milyon Ura 
olarak gösterilmiş yasa teklifinde. Halbuki bu rakam 
yanlış, 105 milyon lira olması gerekir. Eğer zarp-tak-
sim yapmayı bilen bir arkadaşınız varsa Adalet Par
tisinde, o zaman bunun 12 milyon lira değil, 
105 790 000 lira olduğunu hesaplayacaktır. 

Şimdi, kent muhtarlarının 14 837 adedinin karşılı
ğında, 800 lira üzerinden giderlerinim, toplamı da 142 
milyon lira olduğuna göre, toplanı 248 milj ->n lira; 
248 milyon liranın finansmanı nereden çıkacak? Ha
zinede para yok. Kent muhtarlarının sırtındcü. .Yani 
280 milyon lirayı kent muhtarlarından ala raksınız, 
% 75 oranındaki harçların karşılığı olarak ve bu ya
sanın getirmiş olduğu malî yükün finansmanımda kul
lanacaksınız. Gayri samimî, bu yasa teklifi. Biz ba 
yasa teklifini samimî hale getirmek ve muhtarlara in
sanca yaşama koşulunu hazırlamak üzere huzurunuz
da gayret sarf ediyoruz ama bu gayretlerimiz oyları
nızla tersyüz geri çevriliyor. 

Şimdi, izin verirseniz bir başka noktaya daha de
ğinmek isterim. Bu yasa, kent muhtarlarını harç ge
lirleri kaçakçılığına iten bir yasadır. Çünkü, 2 200 
Türk Lirasının karşılığında, yani harç gelirinin orta
lama aylık geliri karşılığında % 25'i ayda 550 Türk 
Lirası edecektir. Eğer, gösterge bu 2 nci maddede be
lirtildiği gibi 100 olarak saptanır ise, 11 katsayısı üze
rinden - 12'yi kabul ettiremedik size - o zamanı 1 100 
Türk Lirası edecek. Vergiler çıktığı zaman 740 lira 
kalacaktır. 

Demek ki, kent muhtarına bir yandan ödenek adı 
altında 100 göstergesi üzerinden 740 Türk Lirası öde
yeceksiniz; öte yandan % 25'e indireceksiniz harç ge
lirlerini, oradan da 550 Türk Lirası edecek; toplamı 

_1 290. Oysa ki bu yasa olmasaydı, bu madde olma
saydı o takdirde keni muhtarı 2 200 Türk Lirası ala
cak idi. Yani 2 200 Türk Lirası harç gelirlerini bu 
yasa 1 290 Türk Lirasına indiriyor. Yani, en az ge
çim ücretinin al toda bir düzeye çıkartıyor, en az 
geçim ücretinin bir miktar üzerinde olan aylık geliri. 

Ne demek istiyorsunuz? «Kent muhtarı harçların
da sahtekarlık yap. Pul yapıştır veya mühür bas; 
ansa bu geliri kaydetme. Çünkü, biz sana sağladığı
mız bu olanakla senin elimden geliri aldık; ama sana 
daha fazla bir gelir vermedik. Biz seçim politikamızı, 
köy muhtarlarına, kent muhtarlarından yapmayı ta
sarladığımız aktarmaya dayandırdık.» Bu yasanın 
içeriği bu. 

Ondan ötürü, bu yasa bu haliyle çıkacak ise, Ada
let Partililer geliniz biraz daha sebat isteyiniz, aleyh
te kullandığınız oyları bu yasanın tümü için de kul
lanınız ve böylece kent muhtarı, köy muhtarı diye 
bir ayrımı ortaya çıkartma) iniz. Evvelâ bunu dikkat
lerinize arz etmek isterim. 

Bir ikinci hususu burada şöylece belirtmekte ya
rar var : 100 göstergesi kabul edildi; ama 300 oldu-
r a takdirde, bunu çok üst derecede bir kamu görev-
Liiııin, örneğin; 10 ncu derecenin 4 ncü kademesin
deki bir kamu görevlisinin maaşıyla mukayese etnıc-
rı t^iz gerekir. Kamu yönetiminde derece ve kademe 
i'enemesi vardır. Bir yıl sonra bir başka, bir üst ka
fi amede maaş almaya, ücret almaya başlar kamu gö-
ı evlisi; ama muhtar, köyde olsun, kentte olsun, don
durulmuş, sabit bir gösterge esasına dayalıdır, terfih 

.diz konusu değildir, derece ve kademe ilerlemesi söz 
konusu değildir. Bu nedenle, 100 gösierge ile başîa-
mışsa, sonuna kadar 100 gösterge ile devam edecek
tir. 

100 gösterge dahi, bugün bizim 65 yaşını doldur
muş muhtaç kişilere aylık olarak bağlamayı tasarla
dığımız ve yasa teklifi halinde Meclise sunduğumuz 
120 göstergenin altında bir rakamdır. Biz, aslında 
muhtara, değil, 65 yaşını doldurmuş olan her kişiye 
kamu bütçesinden bu geliri sağlamayı amaç alan ve 
bununla ilgili yasa teklifini Meclise sunmuş bulunanı 
bir partiyiz. Oysa ki, burada 100 göstergesi, o, geçi
mini sağlayamayan 65 yaşımdan daha yukarıdaki 
yurtttaşlaranızm gelir düzeyinden daha da aşağıda 
bir gelir düzeyidir. 

O halde, sosyal adalete ve sağlıklı yaşama koşul
larına, insanca yaşama düzenine taban tabana zıt bir 
yasa teklifi ile karşı karşıyayız. 
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Komisyon 300 göstergesine itibar etmemiştir. Usu
lüne değinmek istemiyorum. Bir usul tartışması artık 
geç kalmış bir konudur; ama izin verirseniz şunu ifa
de etmek istiyorum : Bir muhtar kamu görevlisi ise, 
bir bakkal dükkânı işletir gibi miihürü ile gelir sağ
lamayı amaç alan bir ticarî işletme hüviyetinden uzak
laşmalı, devletîln ciddiyetine yakışır bir kamu görev
lisi olarak hizmet görebilmelidir. Geliniz bunda bir
leşelim; bu noktada Yüce Meclisin sağdaki veya sol
daki kanadı, iktidardaki veya muhalefetteki kanadı 
bir düşün birliğine varsın. Artık köy muhtarım veya 
kent muhtarım bir dükkân işleten ve gelirini mühü-
rüne dayalı bir kişi olmaktan kurtarmak zamanı gel
miş t ir. 

Yirminci Yüzyıl sona ererken, muhtarlara eğer 
ödenek veya maaş bağlanacakça, bu no'ıiada ciddî 
olmak ve bu noktada en azından politik tercihleri bir 
başka yere silkeleyip atmak gerekir. 

Ben, Köy Muhtarları Konfederasyonu Başkanı
ndı bu yasa dolayısıyle yapmış olduğu girişimlerden 
başlangıçta memnun olmakta idim; ama sonunda 
kendisinin muhtar arkadaşlarını karşısına alarak, 
kent muhtarlarını, ne amaçla kullandığı belli olma
yan bir düşünce ile Hükümetin sözcüsü olarak konuş
masını da yadırgadığımı burada ifade etmek isterim. 
Muhtarlık müessesesi, geliniz politikaya alet edilme
sin. Devlet dairelerinin bugünkü durumu... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, vaktiniz dolmak üze* 
re. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim sayın Başkanım. 

Devlet dairelerinin bugünkü durumu belli. Türk 
talihinim hiç bir döneminde bu denli partizanca bir 
yönetim ve bu denli . partizanlık yapan bir iktidar 
Cumhuriyette iktidar olarak yönetimi ve iktidar ola
rak siyaseti ele almamıştır. Yasalarla başlayan par
tizanlığı, kamu yönetimindeki etkileri ile devam etti
ren bu iktidardan rica ediyorum; ellerimi, muhtarların 
yakasından, kendi politik amaçlan için çeksinler. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayraktar, Grupunuz adına buyurun efen

dim. 
A. P. GRUPU ADINA MÜFİT BAYRAKTAR 

(Bolu) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 
Komisyonun sunmuş olduğu raporda yer alan 2 

nci madde metni tarafımızdan ve Grupumuzca uy

gun mütalaa edilmekledir. Bu metinde iki anaesas 
vardır: Birincisi maaşta eşitliği sağlamaktadır. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üyelerin, 
oylarım kullanmalarını rica edeceğim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — İkincisi 
ise, fırsatta eşitliği sağlamaktadır. 

Buradaki konuşmacı arkadaşlarım «Gelin, şehir 
muhtarlarıyîe köy muhtarlarını birleştir/elim» şek
linde ifadede bulunmuşlardır. 

BAŞKAN — Oy verme işlemi bitmiştir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bildiğiniz 
gibi köy muhtarlığı, bir mahallî idarenin ünitesidir 
ve muhtariyeti vardır. Aynı zamanda köy muhtarlı
ğının adlî kaza yetkisi vardır. Bunun yanında köy 
muhtarlığı, hükmî şahsiyeti olan bir müessesedir. 
Şehir muhtarlarında hükmî şahsiyet yetkisi yoktur. 
Hukukî durumlarında dahi ayrıcalık olan, birbirine 
uymayan, yetkilerinde farklılık olan durumları var
dır. O nedenle köy muhtarlarının ağırlığı şehir muh
tarlarının ağırlığına göre daha fazladır; ama yıüar 
yılı edebiyat yapan, «ne ezen ne ezilen» diyen Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarım, fakirlikten ve fu
karalıktan bahsedip «gecekondularından rey alıyo
rum» diyen Cumhuriyet Halk Pa!rtili arkadaşlarım, 
en sosyete yerlerdeki muhtarlara sahiptir, o muhtar
lar da ayda 20 bin lira ile 100 bin lira arasında 
maaş alabilmektedir. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İzmir) — Hangi sos
yete? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — işte bu
günkü haliyle budur arkadaşlar. Ateş bacayı sardı. 
Ne yaptı. Ne yaptı bu muhtarlar? Sayıları 50'yi 
bulan bu muhtarlar ne yapmış?... Sarı sendikaya ben
zer, naylonumsu, Dernekler Kanunundan yararlan
mak suretiyle bir dernek kuruvermiş; başına kimi ge
çirmiş? Muhtar olmayan bir üyeyi. Kimdir bu şa
hıs?... Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl İdare Ku
rulu üyesi. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, maddeyle ne ilgisi var?... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Ne yapı
yorlar bunlar? Bunlar... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Burası köy 
kahvesi mi?... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Değerli 
Başkanım, sükûneti temin edin, millet beni burada 
konuşsun diye seçti. Ben muhtarların, rejimin dava
sı için konuşuyorum; lütfen müdahale etmesinler. 
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BAŞKAN — Sayın hatip, Başkana saygılı olun. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Hiç böyle 

bağırmakla, lâf atmakla beni susturamazsınız. Bura
da tek lâf bilirim, o da Bayraktarlığım 

BAŞKAN — Sizden bir dakika beni dinlemenizi 
istirham ediyorum, siz devam ediyorsunuz. (Gürültü
ler.) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Zülfiyare 
dokunuyorum diye yahut efkârı umumiyeyi yanılt
mak için; olmaz böyle şey. Grup adına konuşuyo
rum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Burada 
madde üzerinde konuşuluyor. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım rica ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Burada 
madde üzerinde konuşuluyor. Alâkası olmayan mese
leler zapta geçsin diye, vatandaşa selâm olsun şek
linde ifadelerde bulunuluyor ve sabırla dinliyoruz. 
Sabırla dinlediğimize göre, bizim konuşmalarımızı da 
sabırla dinlemeleri gerekir; bunu yapmıyorlar. Onun 
için istirham edeceğim, saygılı olalım. 

BAŞKAN — Ben de sizden rica edeceğim, sadet 
üzerinde, madde üzerinde konuşun. (C. H, P. sıra
larından müdahaleler.) 

Arkadaşlarım rica ediyorum, hatibe hitap etmek 
yetkisinde değilsiniz, rica ediyorum, rica ediyorum. 

ABDURRAHMAN KÖKSALOĞLU (İstanbul) 
— 8 ay sonra... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — 8 ay son
ra. 

Senin İstanbul muhtarların bana hiçbir şey yapa
maz, yapamaz. Hepsine meydan okuyorum, ben köy 
muhtarlarının temsilcisiyim; avantacıların, midecile
rin, vurguncuların değil. Ben emeğini veren, alınteri 
döken, maddiyatı olmayan fakir fukaranın temsilci
siyim... 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
mahalle muhtarlarına arkadaşımız «Vurguncu» de* 
di, sözünü geri alsın... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Vurgun
cuların değil. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vurguncu sensin. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, oturun yerinize... 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Diyemez, «Vur
guncu» diyemez. Ben size nezaketle söylüyorum, 
mahalle muhtarlarına «Vurguncu diyorlar. 

BAŞKAN — Yerinize oturun, istirham ediyorum. 
Yerinize oturun, rica ediyorum yerinize oturun. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Biz biliyo
ruz ne şekilde.... 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Vurguncu diyor. 
BAŞKAN — Rica ediyorum oturun yerinize. Baş

kanlığa bu şekilde hitap edilmez. İstirham ediyorum, 
yerinize oturun. 

Cevap vermek lâzım gelirse, söz alın konuşun. 
Usulümüzde söz almadan konuşma yok; hatibe söz 
atmak da yok. Siz hatibe söz attığınız takdirde, ha
tibi tahrik etmiş ve konuşturmuş oluyorsunuz. İstir
ham ediyorum, rica ediyorum... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kamu hizmeti gö
renlere «avantacı» diyor. Arkadaş sözünü geri al
sın. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Almıyo
rum, ne olacak? 

A, DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, baştan sonuna kadar, değerli Türk muhtarla
rına hakaret ediyor. Sözünü geri alsın. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, işi başka istikamete götürmek istiyorlar. 

Burada Türk muhtarlarının hakkım koruyorum; 
ne hakareti? Taltif ediyorum onları. Türk muhtarı
na bu kanunla haysiyet veriliyor. Türk muhtarı Dev-
l..i kapılarından kovulmayacak; Türk muhtarı mağ
dur olmayacak; Türk muhtarı maaşa bağlanacak. 
Türk muhtarı yıllar yılı emeğinin karşılığında çakş
ır ş olmasına rağmen emeklilik hakkını alamamış; 
BAĞ - KUR'a kaydolmuş olmakla emeklilik hakkını 
t^acak. Bunları söylüyorum Sayın Başkanım. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Muhtarlara 
karşı böyle saygılı konuş. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, Muhtarlar Federasyonu Başkanı televizyon
da canlı yayın yaptı; dedi ki, «Bu hak fazladır, hak
kımız değildir; hakkımız olanı veriniz.» 

Milletvekili maaşlarındaki mesele ne ise, aynı 
oyun bugün muhtarların maaş meselesinde oynan
maktadır. Bunu oynatmayacağız. Çünkü olmadık 
önergeler verilmek suretiyle şişirilmiş göstergelerle, 
bu kanunu çıkaramayacaklarını bildikleri için, bu 
şekle yöneltilmektedir. Oysaki, gerçekten bunun İs
tırabını çeken, varlığım bilen, ağırlığım takdir ede
bilen köy muhtarı bugünkü 100 göstergeyi seve seve 
kabul etmiştir. 

Mühim olan emeklilik konusudur; mühim olan 
b:ı Kanunun biran önce yürürlüğe girme konusudur. 

15 gündür otel köşelerinde inim inim inleyen, 
müjde bekleyen yüzlerce muhtar vardır. Bunlara 
biran evvel bu müjdeli haberi vermemiz gerekirken; 
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acaba nasd sabote ederiz, milletvekili maaşlannda 
olduğu gibi, bu kanunu nasıl kilitleriz hesabı içine 
girmişlerdi». 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kavak ağa
cı dikmeye benzemez. Kavak hırsızı seni... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Değerli 
Başkanım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; ge
lin ortak çizgide birîeşelim. Ortak çizgi Koalisyonun 
raporudur. Önümüzdeki senelerde artırmak mümkün
dür, önümüzdeki senelerde yükselecek ©lan kalsa-
yıyüe de artırılması mümkündür. Noksan verilmiş 
olan bir hak varsa, her zaman telâfisi mümkündür. 
As'olan esasa bağlanması, muhtarların b r an önce 
ödeneğe kavuşturulması hususudur. Burada hizmet
te de fırsat eşitliğinden yararlanacaktır. Şayet göster
geler yüksek tutulursa, 3 bin îira, 5 bia lira gibi 
maaş verilirse, fakir olan, parası olan, iyi niyetli 
o!an şahıs muhtar seçilemeyecektir. Hiç şaşmayalım; 
kaymakam, nahiye müdürü bile bulamayız. Hepsi 
muhtar olmaya kalkar. Buna benzer, diğer daireler
de hizmet gören kişiler dahi, hem muhtarın yetki
sinden, hem parasından yararlanmak ister. 

MEHMET EMİN SUNGUM (İstanbul) — Sen 
de muhtar olursun. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — İşte bu 
düşünceler vardır o perdenin arkasında. Biz o dü
şünceleri dile getiriyor, hepinize saygılar sunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Say m Bayraktar. 
ABDURRAHMAN KÖKSALOCLU (İstanbul) 

— Kavaklardan ne haber? 
BAŞKAN — Grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Şahsım adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Şahısları adına söz isteme zamanı 

geçti. 
Bu madde üzerinde verilmiş önergeler var. Ev-

ve'â veriMş sırasına, sonra da aykırılık derecesine gö
re okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki fıkranın 2 nci maddeye eklenmesini 

öneririz. 
«Geçmiş her 3 hizmet yıh için bir derece terfi 

dönemi sayılır. İntibak bunun üzerinden yapıhr.», 
Burdur İzmir 

Ali Sanlı Alev Coşkun 
Erzincan Çanakkale 

Nurettin Karsu Hasan Sever 
Yozgat 

İlhami Çetin 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki fıkranın 2 nci maddeye eklenmesini 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

«İhtiyar heyeti üyelerine 100 TL. dan aşağı olma
mak üzere oturum halikı bedeli ödenir.» 

Burdur Erzincan 
AH San!» Nurettin Karsu 

Çorum Eskişehir 
Etem Eken Murat Kâhyaoğlu 

Eskişehir Yozgat 
Ayşe Aliye Koksal .İlhamı Çetin . 

Millet Meciisi Başkanlığına 
Görüşüîmek'te bulunan Muhtarlar Yasasının 2 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasındaki muhtarlara ödenecek 
prim miktarının % 25 yerine % 50 şeklinde düzel-
tümesini öneririz. Saygılarımla, 

Ankara - Ankara 
Önder Sav Kemal Ataman 
Ankara Hatay 

Ferlha Fatma Öztürk Sabri İnce 

İstanbul Hatay 
Şükriye Tok Malik Yılman 

Sayın Başkanlığa 
- Gövüşüî'uackte olan 367 Sıra Sayılı kanun tasarı

sınla 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın ek-
lemaeıini arz ve tekM ederiz. 

«Ayrıca tahsil olunan harcın % 5'i Türkiye Muh
tarlar Federasyonuna ödenir.», 

Eskişehir Kütahya 
Orhan Oğuz İlhan Ersoy 
Eskişehir Antalya 

İsmet Angi İhsan Ataöv 
Denizli Çorum 

Rıza Gençoğlu Yakup Çağlayan 
Bolu Nevşehir 

Müfit Bayraktar Ragıp Üncr 

Miîîet Meclisi Başkanlığına 
367 Sua Sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile öne-
lûyoruz. 

Eskişehir Gaziantep 
Niyazi Ona! Mustafa Güneş 

Burdur İstanbul 
Osman Aykuî AK Nejat Ölçen 

İstanbul 
Reşit Ülker 
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Madde 2. — Şehir ve kasaba mahalîe muhtarla
rına karşılığı İçişleri Bakanlığı Bütçesinden, i! özei 
idareleri bütçelerine aktarılacak ödenekten sağlan
mak suretiyle ayda 200 göstergenin her yıl Bütçe Ka
nununda belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulu
nacak miktar üzerinden muhtarlık ödeneği veriE'r. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtarları, 4541 sayılı 
Kanuna göre ve harç puîu karşılığında tahsil 
edecekleri harçları nıaî sandıklarına yatırırlar. Bunun 
% 50'SÎ kendilerine prim olarak ödenir. Ancak bu 
primin % 10'u mal sandıklarınca tutularak, Muhtar 
Dernekleri Federasyonuna devredilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa önerisinin 2 nci madde

sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini öneririz, 
İstanbul İstanbul 

Hasan Basri Akgiray İlhan Özbay 
İstanbul İstanbul 

Metin Tüzün Abdullah Baştürk 
İstanbul 

Abdurrahman Köksaloğlu 

Madde : 2 
Fıkra 3. — «Nüfusu 500 000 den yukarı olan 

kentlerin mahalle muhtarlarına bu madde hükmü uy
gulanmaz». 

Mrllet Meclisi Başkanlığına 
Köy ve Mahalle Muhtarlarına Muhtarlık Ödeneği 

verilmesine ve banların 1479 sayılı (Bağ - Kur) Ka
nunu kapsamına alınmasına dair kanun tasarısının 
2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
öneririz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul İstanbul 

Necdet Öknıen Hasan Basri Akgiray 
İstanbul İstanbul 

İlhan Özbay Metin Tüzün 
İstanbul İstanbul 

Orhan Bfrgif Kâzım Özeke 
İstanbul 

Şükriye Tok 

Madde 2. — Şehir ve kasaba mahalle muhtarları 
gördükleri hizmet karşılık olarak, aşağıda gösterilen 
iki ayrı usulden birine göre gelir sağlarlar; 

a) 15 . 4 . 1944 gün ve 4541 sayılı Yasanın 20 
ve 21 nci maddelerine göre iş sahiplerinden alacakla
rı harçlar, şehir ve kasaba mahalle muhtarlarının ge
lirini teşkil eder. 

b) Karşılığı İçişleri Bakanlığı Bütçesinden, İl 
Özel İdareleri bütçelerine aktarılacak ödenekten sağ
lanmak suretiyle ayda; 300 göstergenin her yıl Bütçe 
Kanununda tespit edilecek katsayının çarpımı ile bu
lunacak miktar üzerinden muhtarlık ödeneği verilir. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtarları 15 . 4 . 1944 
gün ve 4541 saydı Yasaya göre harç pulu karşılığın
da tahsil edecekleri harçları mal sandıklarına yatırır
lar ve bunun % 25'i kendilerine prim olarak ödenir. 

Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarları, bölgelerinin 
seçim kurullarından Seçim Tutanaklarım aldıktan 
günden itibaren onbeş gün içinde, mahallin en büyük 
mülkî amirine yazıh olarak başvurarak muhtarlık 
ücretlerini bu maddenin (a) ve (b) bentlerinden han
gisine göre almak istediklerini bildirirler. 

Bu bildirimler kesin olup o seçim dönemi içinde 
değişiklik isteminde bulunulamaz. 

Süresi içinde bildirimde bulunmayan mahalle 
muhtarları (a) bendindeki geür usulünü kabul etmiş 
yaydırlar. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Muhtarlarla ilgili yasanın 2 nci maddesinin 2 nci 

fıkrasındaki °/0 25 olan primin % 75'e çıkarılmasın 
öneririz. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker M. Kâzım Özeke 

Kırşehir Kastamonu 
Mustafa Aksoy Sabri Tığlı 

İzmir İstanbul 
Alev Coşkun Abdurrahman Köksaloğlu 

Ankara Erzincan 
F. Feriha Öztürk Hasan Çetinkaya 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının ikinci madde

sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini öneririz. 
İstanbul Burdur 

Hasan Basri Akgiray AH Sanlı 
İstanbul İstanbul 

Metin Tüzün Şükriye Tok 
İstanbul İstanbul 

Mehmet Emin Sungur Engin Unsal 
Eklenen Fıkra : 
Nüfusu 250 bini aşan kent mahalle muhtarlarının 

çalışma yeri, telefon ve tesis masrafları devletçe kar
şılanır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz, Köy ve Mahalle Muhtar

larına ödenek verilmesi ile ilgili teklifin 2 nci mad-
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desine 3 ncü fıkra olarak aşağıdaki hususun eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Muhtarlar hiçbir nam altında gördükleri hizmet

ten dolayı halktan para alamazlar». 

Afyonkarahisar 
Süleyman Mutlu 

Uşak 
Ahmet Yılmaz 

Tokat 
AH Kurt 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Tunceli 
Nihat Saltık 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 367 sıra Sayılı Yasa ta

sarısının 2 nci maddesine aşağıdaki fıkranın, 3 ncü 
fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Gaziantep 
Orhan Yılmaz Mustafa Güneş 

Erzincan Artvin 
Nurettin Karsu Ekrem Şadı Erdem 

Zonguldak 
Zekâi Altınay 

Madde 2. — Köy bekçilerine de mahalle muhtar
larına verilen ödeneklerin yarısı kadar ödenek verilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muhtarlarla ilgili tasarının ikinci maddesine aşağı

daki fıkranın eklenmesini öneririz. 
Gerekçemiz eklidir. 

İstanbul Eskişehir 
Reşit Ülker Fatma Feriha Öztürk 

İstanbul Muğla 
Abiurrahman Köksaloğlu Ali Döğerli 

İstanbul İstanbul 
Bahir Ersoy M. Kâzım Özeke 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Ek fıkra : Mahallen durumu itibariyle yukarıdaki 
koşulları yeterli görmeyen muhtarlar, işe başladıkla
rı tarihten bir ay içinde aylığa bağlanmak istemedik
lerini yazı ile ilgili makama bildirdikleri takdirde bu 
madde hükümleri kendilerine uygulanmaz. Yasanın 
diğer hükümleri uygulanır. 

Gerekçe : Yasa önerisinin ikinci maddesi gayet 
önemlidir. Bu madde ile şehir ve kasaba mahalle 
muhtarlarına 90 gösterge üzerinden maaş bağlanmak
ta (Bugünkü duruma göre ayda 810 lira verilmekte) 
buna mukabil vatandaşın yaptırdığı işlerden tahsil ede
cekleri harçların % 25'i kendilerine bırakılmaktadır. 

Getirilen bu hüküm özellikle büyük şehirlerde ta-
mamıyle adaletsiz bir sonuç verecektir. Çok büyük 
haksızlıklara yol açacaktır. 

Bilindiği gibi 10 Nişan 1944 gün ve 4541 sayılı Ya
sanın 20 nci maddesi şöyledir : 

«Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından 
görülecek hizmetlere karşılık olarak iş sahiplerinden 
harç alınır ve alınan harç miktarları, evrak ve vesi
kalar üzerinde gösterilir. 

Hangi işlerden ne miktar harç alınacağı, her malî 
sene iptidasında vilâyet idare heyetlerince kararlaştı
rılır. 

Fakirlikleri mahallin en büyük mülkiye memuru 
tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin 
ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz.» 

21 nci maddesi ise şöyledir : 

«Harçlar münhasıran muhtarlara aittir. Muhtarlık 
işlerinin tedviri için lüzumlu kira, ısıtma, aydınlatma, 
hademe ücreti gibi masraflar bu harçtan ödenir. 

Şimdi ne yapılmak istenmektedir : 
Yapılmak istenen şudur : 
a) Mahalle muhtarları, Askerlik, Nüfus, Hukuk 

Usulü Muhakemeleri, Ceza Usulü Muhakemeleri, 
Amme Alacaklarının Tahsili, Hayvan Hırsızlığının 
Önlenmesi, Zararlı Hayvanların Yok Edilmesi, Se
çim, İlköğretim, Kadastro ve Tapu Yazımı, Hıfzıssıh-
lıa, Hayvan Sağlık Zabıtası, Bitkileri Hastalık ve Za
rarlı Böceklerden Koruma, Kaçakçılığın Men ve Ta
kibi, Islahı Hayvanat, Pamuk Tohumlarının Islahı gi
bi pek çok yasa ile verilen ağır görevleri ve hüküme
tlin istediği işleri yerine getirmek ve halk ile hükümet 
arasında aracı olmak gibi çok ağır ve sorumlu ve teh
likeli işleri görmektedir. Örneğin yargıç veya Cumhu
riyet Savcısı hazır olmaksızın kolluk tarafından evler
de veya iş görülen yerlerle, kapalı yerlerde yapılacak 
aramalarda hazır bulunmak muhtarların görevidir. 

Hayvan hırsızlıkları ve yatakları hakkında zabıt 
tutarak kolluğa vermek de muhtarların görevleri ara
sındadır. Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki Ya
raya göre yapılacak hacizlerde bulunmak gene muh
tarların görevidir. Tüm tebligatlarla ilgili işlemler de 
muhtarlara yapılmaktadır. Mahalleye geldiğini haber 
sidiği hüViyeti belirsiz ve şüpheli kimseleri de polise 
haber vermek muhtarların görevlerindendir. 

Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Yasaya göre, 
kaçakçılık eylemlerini önlemek ve kovalamakla ödev
li memurların bulunmadığı yerlerde, kendisi kaçakçılı
ğı önlemek ve kovalamakla beraber, işi hemen Tekel 
ve gümrük memurlarıyla en büyük mülkiye amirine 
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bildirmek de muhtarların görevleri arasındadır. Bu 
türlü işleri yapmalarından hasım kazanırlar. Bu yüz
den bir çök muhtar görevleri nedeniyle veya görevleri 
başında şehit edilmişlerdir. Buna rağmen yıllardır 
muhtarlara silah ruhsatı almak mümkün olmamıştır. 

Muhtarların gecesi ve gündüzü yoktur. Yani me
sai saati diye bir şey yoktur. Karakola düşen vatan
daş ve yakınları geceyarısı muhtarı yatağından kaldı
rarak İkametgâh ilmühaberi ister. Halkın temsilcisi 
mahalle muhtarı da bunu seve seve yapar. 

b) Bu kadar ağır yükün altında olan muhtarların 
geliri yalnızca bir kısım vatandaşlardan aldıkları bir 
miktar harçtan ibarettir. Devlet mahalle muhtarlarına 
hiçbir şey vermez. Kira, telefon, ısıtma, kırtasiye, mo
bilya, kahve ve çay parası, aydınlatma, su, sekreter ve 
yardımcıların tüm masraflarını muhtarlar karşılar. 
Özellikle kiraların alabildiğine yükseldiği şu sırada, şe
hirlerin merkezlerinde muhtarlık binaları için büyük 
kiralar ödemek zorundadırlar. 

Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Muhtar
lar seçimle gelen halk temsilcileridir. Mahalle halkı
nın pek çoğundan harç parasını alamazlar. Hele fa
kir mahallelerde hemen hemen hiç alınamaz. Üstelik 
çay, kahve ısmarlarlar, bazen de ilâçlarını ve yol pa
ralarını öderler. Bu yakın ve sıcak ilgiyi göstermedik
leri takdirde tekrar seçilmeleri olanak dışıdır. 

Şimdi ne yapılmak istenmektedir : 

Ayda 810 liraya yoksula, zengine bakmaksızın her 
vatandaştan harç tahsil et;;ıe vazifesi verilmektedir. 
Muhtarlara devlet hazinesine para toplamak görevi 
verilmektedir. Bu topladıksnrı paranın % 25'i ken
dilerine bırakılacaktır. Muhtarlar harç almamaya 
kalktıkları takdirde suç işleaıiş olacaklardır, vergi ka
çırmış olacaklardır. Yasalarda vergi kaçırmaya kar
şı olan maddelerle cezalandırılacaklardır. Her vatan
daştan tahsile kalktıkları zaman seçmenleriyle karşı 
karşıya kalacaklardır. Yasaları çiğneyerek harç alma
dan iş yapabilenler olursa bunlar daha geçerli muh
tar sayılacaklardır. Kısacası muhtarlar halkla karşı 
karşıya getirilmektedir. Mahalle muhtarları bedava 
tahsildar durumuna geleceklerdir. 

Burada yapılabilecek işler şunlardır : 

a) Durum eskiden olduğu gibi bırakılır. Geliri 
düşük mahalle muhtarları talep ederlerse maaşa gi
rerler. 

b) Eğer mutlaka bir düzenleme gerekiyorsa prim 
oranı % 75 yapılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan muhtar maaşlarıyle ilgili yasa 

önerisinin 2 nci maddesine aşağıdaki yazılı biçimde 

bir fıkra eklenmesini öneririz. 
İstanbul İstanbul 

Doğan Öztunç Hasan Basri Akgifay 

istanbul İstanbul 
Engin Unsal Abdullah Baştürk 

İstanbul 
Halûk Ülman 

Madde 2. — Fıkra 3. — Nüfusu (500 000)'i aşan 
kent mahalle muhtarlarına bu yasanın 2 nci maddesi 
uygulanmaz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy ve mahalle muhtaçlıklarına ödeneği verilmesi 

hakkındaki S. Sayısı 367 olan Yasa önerisinin 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkranın ilâve edilmesini öneri
riz, 

İstanbul Tekirdağ 
İlhan Özbay Ömer Kahraman 

Elâzığ İstanbul 
Orhan Senemoğlu Şükrüye Tok 

Madde 2. Nüfusu 800 binden fazla olan kent
lerin mahalle muhtarlarına bu madde hükmü uygu
lanmaz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muhtarlarla ilgili tasarının ikinci maddesine aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini öneririz. Gerekçemiz 
eklidir. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Kâzım Özeke 

İstanbul İstanbul 
İlhan Özbay Abdurrahman Köksaloğiu 

Burdur 
Ali Sanlı 

Ek Fıkra : Mahallen durumu itibariyle yukar-
daki koşullan yeterli görmeyen muhtarlar, işe başla
dıkları tarihten bir ay içinde aylığa bağlanmak is
temediklerini yazı ile ilgili makama indirdikleri tak
dirde bu madde hükümleri kendilerine uygulanmaz. 
Yasanın diğer hükünderi uygulanır. 
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IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

/. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Se
natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Ur fa Milletvekili 
Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer Ölçmen, 
Van Milletvekili Salih Yıldızın. 22 Ocak 1062 tarih 
ve 1 sayılı Kanunun, 5.6. 1975 tarih ve 1905 sayılı 
Kanunla değişik 1 ne i maddesinin değiştirilmesi ve 
hu Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları. 
(2/772) (S. Sayısı : 454) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın parlamenterler, 22 Ocak 1962 
tarih ve 1 sayılı Kanunun 5 , 6 . 1975 tarih 1905 sa
yıl» Kanunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bîr geçici madde eklenmesine dair ka
mın teklifi, sıra sayısı: 454. 

Alınan oy miktarı 261, kabul 250, ret 4, çekinser 
3 ve 4 de geçersiz oy kullanılmıştır. 

Bu kanun, Meclisimizce kabul edilmiş bulunmak
tadır. (C.H.P. sıralarından aîküş.ar) 

VE. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Ka
nununun 10 ncu- maddesine fıkralar eklenmesine, dair 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili-Reşit Ülker'in, 
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalının, İsparta 
Milletvekili Süleyman Demirci ve 4 arkadaşının, 
İstanbul 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 kapsamı
na 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 
ve 367'ye 1 nci ek) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi önergeîeıi aykırılık derece
sine göre okutuyorum: 

(Eskişehir Milletvekili Niyazi Ona! ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA

RA ASLAN (Malatya) — Katıhnıayoruz sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi olarak sayın Ünal, buyurunuz. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarını; 
Asıllında, bu kanun görüşmelerinin bugün bine

bilmesi için söz almak istemiyordum; fakat mevcut 
metindeki 2 nci madde non derece yetersiz olduğun
dan ve 100 gösterge sayısı ile °/0 25 harç pirimi, 
özellikle büyük şehirlerdeki mahallelerdeki muhtar
larımızı tatmin etmekten çok uzak olup, onlann ha
len elde ettikleri gelirli» yansından çoğunu kaybetme
lerine yol açabileceğinden, önergemi açıklamak ve Oy
larınızı rica etmek İçin söz almak zorunda kaldım. 

SSk kere, köy muhtarları için 100 göstergenin ka
bul edilmiş olması, mahalle muhtarları için de 100 gös
tergenin kabulüne yeterli sebep değildir. Mahalle muh-
fariannm durumu köy muhtarlarından farklıdır. Heır 
şeyden önce mahalle muhtara, bu düzenlemeyle Ha
zineye gelir sağlayacak olan, aldığı parayı kendisi 
fazlasıyla çıkaran adanı durumundadır. Bu, Hazine
den yardım niteliğinde değidir. Mahalle muhtarlarının 
kendilerinin yaptıkları iş dolayısıyle Hazineye sağla
dıkları yardımın bir bölümü kendilerine iade edile
cektir. 

Bu itibarla 200 göstergenin mahalle muhtarları 
için daha uygun olacağını sanıyorum, 

2 nci neden şudur: Şehirlerde mahallelerde yaşayan 
insanların geçim koşuları daha zordur. Asgarî ücret, 
daha çok şehirlerde yaşayan insanlar için geçerlidir. 
Çünkü, şehirde birçok şeyi satın almak zorunhığu var
dır ve paranın satın alma gücündeki sürekli düşüşler, 
daha çok şehirde yaşayan dar gelirli ve sabit gelirleri 
yurttaşları, bu arada muhtarları da zararlı kılacak
tır, kılmaktadır. 

3 ncüsü, daha önce yaptığım bir konuşma da belirt
tiğim gibi, bu cümlede bir düşüklük var, o düşüklüğü 
giderebilmek lâzım. «Göstergenin katsayının çarpımı» 
lâfı, düşük bir laftır, düşük bir cümledir, Türkçe de
ğildir. Bunun, «Göstergenin katsayıyla çarpımı so
nucu bulunacak miktar» olarak düzetilnıesi Türkçc-
nin gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, önergemizde muhtarlara 
ödenecek % 25 primi % 50'ye çıkarmayı önermemi-
z'ii nedeni, mahalle muhtarlarmın halen elde ettik
leri gelirin yansından çoğunu kaybetmek durumunda 
kalmamalarım sağlamak içindir. Bu şekilde büyük şe
hirlerimizdeki muhtarlarımız dahil olmak üzere, eğer 
200 gösterge ile birlikte harçlardan % 50 prim kabul 
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edilirse, sanıyorum ki, kimsenin fazlaca bir şikâyeti 
kalmayacaktır. 

Burada bir başka değişiklik önerisinde bulunduk: 
O % 50'nin % 10'ünun, yani tüm harçların °/0 5'inin 
Muhtar Dernekleri Federasyonuna bırakılmasını uy
gun gördük. Bunun üzerinde değerli arkadaşlarımın 
bir parça düşünmelerini istirham ediyorum. Türki
ye'de muhtarlar dernekleri ve banların federasyonu 
güçlü bir kuruluş haline gelirse, muhtarların da gü
cüne katkıda bulunmaz mı? O federasyon daha ba
ğımsız ve daha tarafsız çalışmak olanaklarına sahip 
olmaz mı? Muhtarların siyasal partilerin tasallutun
dan kurtulmasına yardımcı olmaz mı? Kendi mahalle
lerine, kendi köylerine daha iyi hizmet etmesini, muh
tarlık görevini siyasal sebeplerin dışında daha iyi kul
lanmasını sağlamış olmaz mı? Sizim görüşümüz, fede
rasyonun ve derneklerin gücü oranında muhtarların 
da bağımsızlığının artaeağs, muhtarların da daha güç
lü ve tarafsız görev yapabileceği yolundadır. 

Bu önergemizdeki değişiklikler de bu amaçlarla 
yüce huzurunuza sunulmuştur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 7 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA

RA ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen? 

Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş* !r. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Ankara Milletvekili önder Sav ve 5 arkadaşının 

önergesi okundu). 
BAŞKAN — Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Karılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz almak iste
yen sayın üye var "mı?. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ve 6 ar

kadaşının önergesi okundu.) 
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I BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor musu
nuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz efendim. 

I BAŞKAN — Evet, katılmıyorlar. 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

önergemi izah için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak Sayın Ökmen, 

j buyurun efendim. 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

Bu yasa değişikliği önerimizin diğerlerinden çok 
farklı bir yanı var. Muhtar ödeneklerini düzenleyen 

j bu görüştüğümüz kanun, muhtarlık konusunda yeni 
bir rejim, yeni bir disiplin getirmektedir. Önerdiği
miz husus, bu yeni disiplini bozmayan, onun ger
çek içeriiîlğini sürdüren, ama şehir muhtarıyle köy 

J muhtarı arasındaki farkın tersine işlemesini önleyen 
bir hükümdür. 

Şöyle oluyor efendim: Demin Yüce Meclisimiz 
köy muhtarları için olan 1 nci maddeyi kabul etmekle 
iradesini ortaya koymuş bulunuyor. Ancak, tasavvur 
buyurunuz ki, 20 hanelik bir köy muhtarıyle 20 bin 
30 bin nüfuslu bir mahallenin muhtarının yaptığı hiz
met, verdiği gayret ve çaba arasmda çok büyük bir 
fark vardır. Bu, köy muhtarı ile şehir muhtarının 
ayrımı meselesi değildir. Burada önemli olan; 20 bin 
30 bin nüfuslu bir mahalleye verilen hizmet ve emek
le 20 - 30 haneli bir mahalleye verilen emek arasın-

| daks farktır. Bu farkı gözetmeden bu kanun madde
sini, köy muhtarlarına okluğu gibi, şehir muhtarlarına 
da aynen uygularsak, şehir mahalle muhtarları aleyhi-

j ne büyük bir haksızlık ve dengesizlik yaratmış olu-
I ruz. Bu dengesizliği ortadan kaldırmak, kanun koyucu 

olarak Yüce Meclisin görevidir. 

I Önerimiz şu: Köy muhtarlığı için kabul edilen 
maaş sistemi, ödenek sistemi, şehir mahalle muhtar
ları için de geçerli olabilecektir. Ancak şu şartla: 
Seçim tutanağını alan muhtar, 15 gün içinde muhtar 

j seçildiği mahallenin durum ınu gözden geçirecektir. 
Buna göre seçenek hakla vardır. Ya köy muhtarları 
gibi belli bir gösterge üzerinden, yani 100 gösterge 

i üzerinden beiîi bir ödeneği kabul edecektir, yahut da 
bugün halen yürürlükte olan sistemin devamını ken
disi için kabul edecektir ve bu irade beyanım da 15 
gün içinde mahallin en büyük mülkî amirine vereceği 
bir bildirimle yapacaktır. Bu bildirimden seçim dönemi 
içinde geri dönmek yok. Bir karışıklık da yaratmaya-

I çaktır. Getirilen rejim, disiplin işlerliğini sürdürecek-
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tir; ama bir büyük şehirdeki muhtarlardan 30 bin nü
fuslu bir mahalle de olabilir, 25 evlik bir mahalle de 
olabilir; ona bir seçeneği, ona bir hakkı tanıdığımız 
zaman aradaki ayrımı da kaldırmış oluruz; ama 100 
gösterge üzerinden mahalle muhtarına da bir ödenek 
vermeye kalkarsak, bunun bir tek anlamı olur; şehir 
muhtarları, kasabalardaki mahalle muhtarları hiç lâ
yık olmadıkları şekilde bir cezaya çarptırılmış olurlar. 
Buna da hakkımız yok kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, nüfus arttıkça yapılan hiz
met elbette fazla. Ben size, İstanbul'da bir Caferağa 
mahallesinin. 

BAŞKAN — Sayın Ökmen, bir dakikanız var. 
NECDET ÖKMEN (Devamla) — Peki efendim. 
.... 75 seçim sandığı olduğunu söylersem, bunu 300 

ile çarparsanız, sadece Caferağa mahallesinin 22 500' 
seçmeni var demektir. 21 yaşından küçük olanları da 
katarsanız 30 bin, 30, bin rakamına vanr. Bir mahal
le muhtarım bu görevlerle teçhiz edeceksiniz, ondan 
sonra da 100 gösterge üzerinden bir ödenek vere
ceksiniz; bu mümkün değildir. Bu, şehir muhtarları
nın lâyık olmadığı bir haksızlıktır. 

Köy ve mahalle muhtarları arasında bir ayrım yap
mak istemiyorsak, onların statülerinin ! arasındaki 
farkı da - ki her ikisinin durumunu düzenleyen ka
nunlar nasıl ayrıysa - onların hizmet durumlarını, ver
dikleri hizmeti ve muhtaç oldukları gelirleri düşün
mek de bizim borcumuzdur. Bir şehir muhtarı - köy 
muhtarı ayrımı yapmamak için, iki alternatifli olan 
bu önergemin Sayın Heyetinizce kabulünü istirham 
eder, saygılar sunarım efendim» (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
{tstanbu] Milletvekili A. Doğan Öztunç ve 4 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) —t Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge sahibi söz almak istiyor mu? 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Kimler var efen

dim? 
BAŞKAN — Sayın Öztunç'un. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
(İstanbul Milletvekili İlhan Özbay ve 3 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özbay. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Bu önergemizde güdülen amaç, aslında 800 bin

den fazla nüfusu olan kentlerde bu ikinci madde 
hükmünün uygulanmamasıdır. Neden? Aşağı - yukarı 
Türkiye'de nüfusu 800 bini aşan üç kent var; Ankara, 
İzmir, İstanbul... Buralarda, bu ikinci madde hükmü
ne göre, 100 gösterge üzerinden muhtarlara ödenti 
yapıldığında, alacakları maaş 1 100 lira tutarındadır. 
Ayrıca harçlardan da °/0 25 tutarında bir pay öden
mektedir. Geriye kalan % 75 ise, mahalle muhtarlannîn 
harçlardan yapacakları tahsilatı doğrudan doğruya köy 
muhtarlarına ödemek üzere hazırlanmış bir tasarıdır. 
Yani şurada güdülen hedef, mahalle muhtarları bir tah
sildar durumuna düşürülmektedir. Biraz evvel konuşan 
Adalet Partisi sözcüsü, mahalle muhtarlarım bu kür
süden vurguncu olarak ilân etmiştir. Mahalle muh
tarlarının vurguncu olduğunu söyleyebilmek için, bir 
insanın aklının dengesinin olmaması lâzımdır. Ancak, 
aklının dengesi olmayan bir insan, burada mahalle 
muhtarlarına, bu milletin kürsüsünden «vurguncu» 
diyebilir. (A. P. sıralarından gürültüler). 

Bu önergeyi kabul ederseniz, bu arkadaşın söy
lediğini de kabul etmediğiniz anlaşılır. } Saygılar su
narım. (A. P. sıralarından gürültüler, C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 4 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, bu ödenek 
anlayışının içerisinde böyle bir önergenin oylanma
sı mümkün değildir. Çünkü maktuen verilmektedir. 
Bunun içerisinde bir terfi sisteminin getirilmesi müm
kün görülmemektedir. 

BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 5 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Daha önce aynı mahiyette 
bir önerge verilmişti ve reddedilmişti; bu itibarla 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz ve 7 arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz almak isteyen sayın üye? 

Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
(İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akgiray ve 5 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Akgiray, buyurunuz efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bohı) — Sayın Başkan, 
ben yokken şahsıma sataşma oîmuş, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Benim dinlediğim kadanyle gıya
bınızda sataşma o'madı. Eğer bir iddianız olursa ge
rekli muameleyi yaparım. 

HASAN BASRİ AKGİRAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Bilindiği gibi, yasaların temel niteliklerinden bir 
tanesi de, kazanılmış hakların bozulmaması ve eşit
liğin sağlanmasıdır. Ancak, getirilen yasa önerisiyle, 
özelikle büyük kent mahalle muhtarlarının kazanıl
mış haklarını bozuyoruz. Şöyle ki : 

Öneriye göre, 11 katsayı üzerinden, gösterge 100 
olduğuna göre, 1100 lira bir aylık maaş verilecek. 
Bugün için 3 bin lira alan bir mahalle muhtarını dü
şünelim; bunun % 25'ini kendisine, bnakacagunıza 
göre, 750 lira da buradan kendisine bırakmış olaca
ğız. Böylece, bugün 3 bin lira alan bir mahalle muh

tarı 1 850 lira gibi düşük bir para alacak. Yani, 3 bin 
lira gelir sağlayan bir muhtar, bu yasa kabul edilir
se 1 850 lira alacak. Oysa, kentlerde mahalle muh
tarları en azından bir işyeri için 1 000 - 2 000 lira 
arasında ev kirası vermektedirler, bina kirası ver
mektedirler. 

Bundan başka, telefon, teshin ve diğer, evrak gi
bi masrafları düşünülürse, bu verilenin, kendisine 
bırakılan miktardan fazla olduğu görülecektir. 

Yasa, siyasî ihtiras için, partisel inanç için yapıl
maz. Yasa, toplum koşullan düşünülerek, yasanın 
konusu olan kişiler düşünülerek yapılır. 

Bu nedenle, sağduyunuzu körletmeden, daha ge
niş, daha hukuksal düşünüp, bu yasa önerimizin ka
bulü şeklinde oy vermenizi rica eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akgiray. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddediîmiştir efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Muthı 

ve 4 arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı

yor musunuz?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

(Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musu
nuz efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katıhnıyor. 
Önerge sahibi olarak Sayın Erdem, buyurun efen

dim. 
EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Değerli ar

kadaşlar, bir vesile ile birinci maddenin tümü üzerin
de görüşlerimi arz ederken belirtmiştim; köy bekçi
leri de muhtarlarımız gibi kamu hizmeti görmekte
dirler; muhtarın emrinde, ona köyün güvenliğini sağ
lamada, onnan korucularına yardımda, tahsildarlara 
yardımda en çok hizmet gören bir kişi olarak köy
de görev yapmaktadırlar. Köy bekçilerinin görevle-
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ri için köy bütçesinden her yıl para olarak, aynî ola
rak ödemeler yapılır. Aslında, muhtarlar konusunda, 
programımızda belirtilen ilkeler çerçevesinde maaş 
bağlanması, ödenek verilmesi, köyün salmasının köy 
hizmetlerine kullanılmasını sağlamak, salma bakı
mından köy halkım ferahlatmak amacın matuftur. 

Bu itibarla, köyde öğretmen, imam, muhtar maaş 
alırken, aynı biçimde kamu hizmetlerinde onlara yar
dımcı olan köy bekçisine de Devlet bütçesinden öde
nek ayrılmakla, köy gelirlerinin, köyün kendi özel 
hizmetlerine harcanmasına olanak verilecektir. Muh
tarla beraber, şimdiye kadar köy bekçisi köyden 
gelirini sağlıyordu. Muhtara bir ödenek verilirken 
bunun ayrı tutulması bir haksızlık, adaletsizlik ola
caktır. 

Önergemin kabulünü tüm arkadaşlardan rica 
ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 6 arkada

şının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katdıyorlar mı? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın ÜSker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla

rım, biraz evvel açıklamıştım, burada bir araştırma so
nunda getirilmiş bir yasa mevcut değildir. Nitekim, 
diğer yasa teklifleri arasında, Sayın Demirel ve ar
kadaşlarının teklifinde -> Ellinizin altında, göreceksi
niz - «Her mahallede, mahallenin en yüksek mülkî 
amirliğince bir muhtarlık bürosu kurulur. Mahallede 
Devlete ait elverişli bir büro bulunmadığı takdirde, 
o yerin yetkili Devlet memurlarınca uygun bir yer ki
ralanır. Kira bedeli, ısıtma, aydınlatma, PTT mas
rafları, araç ve gereç giderleriyle yönetim masrafları, 
İçişleri Bakanlığı gider bütçesine konulacak ödenek
lerle, o yerin yetkili saymanlığınca ödenir» Yani, 
bütün masrafları devlete yüklüyor. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Bu öneri 
kimin? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İsparta Milletve
kili Süleyman Demirel ve dört arkadaşının teklifi. 

«Muhtarlar aynca, tıpkı Devlet memuru gibi ya
rarlanırlar, hizmetlerini borçlanırlar ve Hazine his
sesi olarak Emekli Sandığına öderler.» Emekli Sandı
ğına bağlanıyor, Bağ - Kur gibi değil. 

15 . 2 . 1977 O : 1 

| Ayrıca da, «Muhtarlar, işlerinin çokluğu ve ağır
lığı, idaresi altındaki semtin büyüklüğü, nüfus sayısı 
dikkate alınarak, işi çok ağır olan muhtarlara ayrıca 
muhtarlığın kendi bütçesinden «tazminat» adı aîtın-

I da, maaşa ilâve olarak bir yan ödeme yapılır.» 

Şimdi, her halde Sayın Demirel ve arkadaşları bir 
araştırma yapmadan bunu getirmediler. Ne getiriyor
lar? Muhtarın bütün masrafını Devletten ödetiyorlar, 
Emekli Sandığına bağlatıyorlar, Devlet hissesini Dev
let ödüyor, kendi hissesini muhtar ödüyor. Ayrıca, 
eğer bir bölgede ağır bir durum varsa, orada da bir 
tazminat ödeniyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu da gösteriyor ki, 
yaptıkları araştırmalarda, mahalle muhtarlarının du-

I rumunu bir ölçüde görmüşler; fakat neden vazgeçti
ler? Bir türlü anlamak mümkün değil. Benim tekli
fim şu : Diyorum ki, bir mahalle muhtarı, sizin de 
buyurduğunuz gibi, maaş isteyebilir. Yani bu mahal
le fakir olduğu için geliri bir muhtarı geçindiremez 
diye görür, o zaman getirdiğiniz, getirdiğimiz yasa
daki gibi, muhtar maaş alır. Böyle muhtarlık bölge
leri vardır ve çoktur, doğru. 

Bunun yanında, diğer bir mahalle vardır, o mahal
lede masraflar karşılanabilir, yani kira verilebilir. Muh
tar, seçildikten sonra gelir duruma bakar; bu ma
hallenin durumu, maddî gelirlerinin vaziyeti, burada 
maaş bağlanmasına lüzum göstermez, diye kendi tak
dirine girerse, o zaman 1 ay içinde müracaat eder, 
der ki; «Ben maaş istemiyorum.» Ne yapacak o za
man? Harçları kendisi alacak. 

Bu imkânı tanımamız lâzım. Yoksa, «Siz gayri 
samimî olarak kanun teklifi mi yaptınız? sözünü bu 
kürsüden söylemesek, sussak bile, isier istemez yü
reğimizden söylemek durumunda oluruz. Çünkü, bu
rada siz de gerçekleri görmüşsünüz ki, Sayın Demirel 
ve arkadaşları, mahalle ve şehir muhtarlarının mas
raflarının Devletten karşılanmasını ve tazminat veril
mesini, üstelik Emekli Sandığına bağlanmasını iste-

| miş'er. 
Şimdi, h iç ' bir gerekçe göstermeden neden bun

dan dönüyorsunuz; bunu izah etmeden neden böyle 
yapıyorsunuz? Bunu anlatmak lâzımdır. Anlatamadı
ğınız takdirde de, yarın, 3 ay sonra, 5 ay sonra bu 
gerçekler ortaya çıkacak; biz bu kürsüde olamazsak, 
başkaları bu zabıtları okuyup size söyleyecekler. 

O muhtarların hepsi de kendi bölgelerinin lider
leridir. Siyasî takdirlerini, sizi tutsalar bile, kullana-

I caklar, bir yönde kullanmak zorunda kalacaklar. 
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Onun için geliniz, vaktiyle bekçilerde olduğu gi
bi yapmayınız, Bekçiler Kanununda da böyle olmuş
tu. Bunun doğrusunu elbirliğiyle yapalım. Millet ira
desi diyorsunuz; muhtarlar da bizim gibi millet ira
desiyle seçilip gelen kimselerdir. O millet iradesine, 
büyük şehirlerde oylar bizden değildir, düşüncesine 
kapılıp, yanlış iş yapmayasmız, geri teper. Bunu siz
lere, Büyük Meclise hatırlatıyorum. 

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer bir önerge var, onu okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 4 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

bir sataşma vardı... 
BAŞKAN — Ben çok iyi dinledim sataşma dedi

ğiniz şeyi. Burada kendi ifade etmiş olduğunuzu tek
rar burada tekrar ettiler, benim bildiğim kadarı ile. 
Sizin bu kürsüde söylemiş olduğunuzu aynen tekrar 
ettiler. Eğer o bir sataşma kabul edilirse, olmaz bu. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Israr ederseniz zabıtları getirtir, tet

kik eder, ona göre hüküm veririm. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Direnme hak

kımı kullanıyorum. 
BAŞKAN — Rica ederim, tamam. Zabıtları ge

tirteceğim. 
Gelmiş olan maddeyi, aradan zaman geçtiği iç'n 

bir daha okutup, oylarınıza arz edeceğim. 
Madde 2. — Şehir ve kasaba mahalle muhtarları

na, karşılığı İçişleri Bakanlığı bütçesinden, il özel 
idareleri bütçelerine aktarılacak ödenekten sağlan
mak suretiyle ayda (100) göstergenin her yıl Bütçe 
Kanununda tespit edilecek kat sayının çarpımı ile bu
lunacak miktar üzerinden muhtarlık ödeneği verilir. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtarları 15 . 4 . 1944 
tarihli ve 4541 sayılı Kanuna göre ve Harç Pulu kar-

I I * | ı 

şılığmda tahsil edecekleri harçları mal sandıklarına 
yatırırlar ve bunun % 25'i kendilerine prim olarak 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş olduğu şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
Arkadaşlarım, kendileri burada yok oldukları hal

de sataşma olduğunu iddia etmişlerdir. Ben konuşu
lanları dinledim. Kendilerinin biraz evvel hitap eder
ken söylemiş olduğu söz, burada aynen tekrar edil
di. Bu bir sataşma değildir. Kendi sözünün kürsüde 
başkası tarafından ifadesi, o kimseye sataşma değil
dir kanaatindeyim; fakat kendileri ısrar ediyorlar. 
Onun için, sataşmanın var olup olmadığını oylarını
za arz edeceğim. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Dinini inkâr 
etmektedir bu. Söylediği sözü geri alıyorsa mesele 
kalmıyor. 

Arkadaşlarım, saat 19'a 10 var. Uzatma için bir 
önerge verilmiştir. Yalnız bir şeyi arz edeyim: İçtü
züğümüzün 56 ncı maddesinde aynen şu ifade var
dır: «Sona ermek üzere olan işlemlerin tamamlan
ması amacıyle oturumun uzatılmasına Genel Kurul 
karar verebilir.» Demek ki, bu taliki şarta bağlı ola
rak konulmuş bir husustur. Sona ermek üzere bulu
nacak ki, Genel Kurul uzatmaya karar verebilsin. 
Halbuki şu anda 4, 5, 6 ve 7 nci madde vardır, bun
ların üzerinde de 15*ten fazla önerge vardır. Bu de
mektir ki, bu, sona erecek bir iş değildir. 

Bu nedenle... 
MÜFİT BAYYRAKTAR (Bolu) — Sabaha ka

dar çalışacağız, sabaha kadar. 
BAŞKAN — Sizin demenizle olmaz. 
Bu nedenle, Genel Kurulun 10 . 2 . 1977 tarihli 

44 ncü Birleşiminde ahnan karar uyarınca, 1977 ma
lî yılı Bütçe Kanunu tasarılarım görüşmek için, 
16 . 2 . 1977 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.50 

— »« 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagU'in, 
TIR araçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil' 
in yazılı cevabı. (7/1509) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Daha önce yöneltilen sorulara farklı ve çelişkili 

cevaplar alındığından, aşağıdaki soruların, Dışişleri 
Bakanı, Ticaret Bakanı ve Bayındırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 26 ± 10 , 1976 
Ankara Milletvekili 

Necdet Evliyagil 

1. Ülkemizin TIR güzergâhından (yollarından) 
geçmekte olan yabancı TİR araçlarından, anlaşma 
yapan ülkelere ton/km. başına 25 veya 40 kuruş ücret 
yükleyen ve 7 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe soku
lan TIR kararnamesinin, İran'ın, lehine değiştirilme
sinin nedenlerini açıklar mısınız? 

a) Bu değişikliğin, uzun zamandan beri İran'ın 
ülkemize açacağı bildirilen 1 milyar 200 milyon do-
larlık kredi ile bir ilgisi var mıdır? 

b) iran'ın, vereceği kredi ile ilgili görüşme ve 
temaslar hangi tarihte başlamıştır, hangi evrededir? 

c) İran, Türkiye ile karayolu yapımı için anlaş
ma imzalayarak açtığı 30 milyon dolarlık krediyi 
vermiş midir? 

d) Bu anlaşma hangi tarihte imzalanmıştır? 
e) İran'ın vereceği kredilere karşıt istekleri ol

muş mudur, olmuşsa bunlan açıklar mısınız? 

2. İran'ın darıltılmamasım temin amacı ile mi 
bu kararname değiştirilmiştir? 

a) MC. Hükümetini oluşturan diğer partilerin, 
(onlara verilecek bazı ödünlere karşıt) bu kararna
meyi zorla onayladıkları doğru mudur? 

3. RCD ilişkilerine rağmen Tahran Hava Ala
nında Türk parasını tanımayan, «Döviz Tablosu» nda 
Uganda dahil bütün ülkelerin para değerlerini yan
sıtan, yıllardan beri Türk parasına bu göstergede yer 
vermeyen «Kardeş» İran'ın bu tutumunu nasıl kar
şılıyorsunuz? 

(7) Not : 25 . 11 . 1976, 9 . 12 . 1976 tarihli 13 ve 
17 nci Birleşim Tutanak dergilerinde yayınlanan ce
vaplara ek cevaptır. (7/1509) 

a) Tahran Büyükelçimiz ve de Elçiliğimizin men
supları, zaman zaman Türkiye'ye gidip, döndüklerine 
göre, bu tabloyu görüp de İran'ın dostça olmayan bu 
davranışı karşısında Bakanlığınızın dikkatini çekmiş 
veya herhangi bir girişimde bulunmuşlar mıdır? 

b) Bulunmuşlarsa, altı yıldan beri somut bir so
nuç alınmadığına göre, İran'ın bu tutumunu sürdür
mesini nasıl yorumluyor ve de dostlukla bağdaştırı
yor musunuz? 

c) TIR sorunu ortaya çıktıktan sonra, Tahran 
Büyükelçimizin, İran Dışişleri Bakanlığına davet edi
lerek, bu kararın süratle deviştirilmesinin rica edildi
ği ve bunu Şah'ın bizzat arzu ettiği, arkasından da 
ikinci kararnamenin yayınlandığı doğru mudur? 

4. Türkiye'deki TIR araçlarının sayısını ve han
gi firmalara ait olduğu Hükümetçe bilinmekte midir, 
miktarlarını açıklar mısınız? 

5. 30 . 6 . 1976 tarihine kadar ithal izni verilen 
TIR sayısı ne kadardır, bunlar hangi firmalara ait
tir, firmaları ve sahiplerinin adlarını açıklar mısınız? 

6. Yabancı TIR araçlarının karayollarımızdan 
ücretsiz geçmesi ile ülkemiz, yılda kaç milyar liralık 
bir gelir kaybına uğramaktadır? 

a) Bu kaybın üç milyar lira kadar olabileceğinin 
saptandığı yetkililerce ileri sürülmektedir, ne dersi
niz? 

b) İran TIR araçlarının, değiştirilen ikinci ka
rarname ile ülkemizden ücretsiz olarak gidip gelmesi 
konusunda Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü alın
mış mıdır? 

c) Alınmışsa açıklar mısınız? 
7. Türk ve İran TIR araçları, başka ülkelerde 

ton/km. başına ne ücret ödemektedirler? 

a) Türk TIR araçları İran'da ton/km. başına bir 
ücret ödemekte midirler, ödemekte iseler, miktarını 
açıklar mısınız? 

8. Son beş yıl içinde karayollarımızdan geçen 
yabancı TIR araçlarının (ülkelere göre yıl- yıl) sayısı 
ne kadardır? 

9. TIR ların karayollarımızdaki yıllık onarım 
masrafları saptanmış mıdır? 

a) Yetkililerin ileri sürdükleri gibi, bu miktar, 
bir milyar liranın üzerinde midir? 

10. Karayollarımızın yeteneksizliği ve bağım
sızlığı nedeniyle; bilhassa yabancı TIR ların trafiği 
geniş ölçüde aksattığı ve de kazaların arttığı gerçeği 
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karşısında, ne gibi tedbirler düşünülmekte, ya da alın
maktadır? 

a) Alınması gerekli tedbirlerin bir planı yapıl
mış mıdır, yapılmışsa açıklar mısınız? 

b) İstanbul - Ankara ikili (gidiş - geliş yolunun 
yapımına hangi tarihte başlanmış ve bugün kaç kilo
metrelik kısmı tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır, bu 
yol ne zaman tamamlanmış olacaktır? 

c) TIR araçlarının, bazı yabancı ülkelerin uygu
ladığı gibi, trafiğin en yoğun olduğu Cumartesi ve 
Pazar günleri karayollarından geçmelerinin yasaklan
ması düşünülmekte midir? 

11. İran'ın, karayoîlanmızın yapımı için anlaş
ma imzalayarak açtığı 30 milyon dolarlık kredinin 
kullanılmasına ne zaman başlanmıştır? 

a) Bu kredi ile öngörülen yol güzergâhının pla
nı saptanmış mıdır? 

b) 30 milyon dolarlık kredinin faiz miktarlarını 
açıklar mısmız? 

c) Bu kredi kaç yıl için verilmiştir? 
d) 30 milyon dolar ile (iki gidiş - iki geliş olmak 

üzere) yaklaşık olarak kaç kilometre yol yapılabil
mektedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 11 . 2 . 1977 

İkili Ekonomik İlişkiler Gn. Md. 
Sayı: ÎEÎD.: 734.117-2/76-19 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Milletvekili Sayın Necdet Evliyagil'in, 

Başbakanlık Parlamento ile İlişkiler Müşavirliğinin 
15 . 11 . 1976 tarih ve 106-154/12981 sayılı yazısı 
ekinde gönderilen soru önergesinin Bakanlığım ile 
ilgili kısmına ilişkin karşılıklar ilişiktedir. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakam 

1. 7 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe giren 7/10792 
sayılı Kararname İran lehine değiştirilmemiştir. İran 
kamyonlan halen anlaşmasız ülke statüsüyle ton/km. 
başına 40 kuruş ödemektedirler. 

a) İran lehine bir değişiklik yapılmadığına göre 
herhangi bir ilgi söz konusu olamaz. 

b) Ekim 1975 tarihinde başlamıştır. 
c) Karayolları Teşkilâtımızın makine parkının 

takviyesi için İran'la 30 milyon dolarlık bir kredi an
laşması imzalanmıştır. Bu kredinin henüz transferi 
yapılmamıştır. 

d) Anlaşma 13 Kasım 1975 tarihinde imzalan
mıştır. 

e) İran'ın vereceği krediye karşı özel bir talepleri 
olmamıştır. Kredinin ne şartlarla verileceği anlaşma
da açıkça gösterilmiştir. 

2. Kararname uygulamada ortaya çıkan görüş 
farklarını izale maksadıyle çıkarılmıştır. 

a) Soru ciddiyetten uzak görülmüştür. 
3. Türk parasının Tahran Hava Alam döviz 

tablosunda yer almamasına ters mana vermeye lüzum 
yoktur. Türk hava limanlarında da bir çok dost dev
letlerin paralarıyle ilgili boşluklar vardır. 

a) 3 ncü maddenin cevabı bu soruyu kapsamak
tadır. 

b) 3 ncü maddenin cevabı bu soruyu kapsamak
tadır. 

c) Böyle bir olay cereyan etmemiştir. 
6. b) 1 nci maddenin cevabı bu soruyu kap

samaktadır. 
7, Türk araçları Yugoslavya'dan transit geçişle

rinde ton/km. başına 0,30 dinar (25 kş.) ödemektedir
ler. Fransa'da da cüzî bir ücret ödemektedirler. 

a) Türk taşıtları İran'da ton/km. başına ücret 
ödememektedirler. 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı işletmelerde 
görev yapan müfettişlerin durumlarına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ceva
bı. (7/1550) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
M. Emin Sungur 

TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı İşletmelerde, 
5616 sayılı Barem Kanununa dayanılarak, Teftiş, 
Tetkik Kurulu dışında daire ve işletmeler bünyesin
de kurulan teftiş ve kontrol ünitelerinde istihdam edi
len müfettişlerin durumları hakkında, 10 . 9 . 1976 
tarihinde tevcih ettiğim sorularıma TCDD İşletmesi 
Personel Dairesince mühürlenmiş olup, imzasız, ta
rihsiz ve numarasız olarak tarafıma gönderilen ceva
bî yazı tetkik edilmiştir. 

1. 12 . 6 . 1971 gün ve 13863 sayılı Resmî Gaze
tede neşredilen «Müfettiş Yardımcıları Özel Yeterlik 
Sınavı Yönetmeliği»; 1897 sayılı Yasamn ek geçici 
28 ve 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 nci fıkrasın
daki esaslara göre, 1 . 3 . 1975 tarihi itibariyle, ka-
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zanmış hak sahiplerim etkilememesi gerekli değil mi
dir? 

2. Uygulamada, 12 . 6 . 1971 tarihinden itiba
ren, yönetmeliğe uygun şekilde müfettiş atanması ge
rekirken, 1 . 3 . 1975 tarihine kadar eski usullere uyu
larak kaç kişinin atanması yapılmıştır? Bunların da, 
kazanılmış haklarının verilmesi hususunda ne gibi gi
rişimde bulunulmuştur? 

3. İşletmelerde öteden beri hizmet gören TTK 
müfettişleri haricinde, eski usullere göre atanmış bu
lunan müfettişlerin unvanlarının geri alınması için, 
12 . 6 . 1971 tarihli yönetmelikte hüküm mevcut mu
dur? Veya hangi esasa dayanılarak uygulama yapıl
mıştır? 

4. Kadro dereceleri D/4 ve E/3 olarak yüksel
tilmek suretiyle unvanları başkontroiör, kontrolör ve 
bölge amiri yapılanlardan başka müfettişlik unvan
ları geri alınarak derecelerinde bırakılan kaç kişi 
vardır? Bu uygulamada hangi ölçüler esas alınmış
tır.? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanhğı 9 . 2 , 1977 

Kara Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü 

KUGM. : D. 590/387-681-4843 
Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 

Müdürlüğünün 8 . 12 . 1976 gün ve 7/1550-5190/40553 
sayılı yazısı. 

İlgide açıklanan İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un Bakanlığımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesi ile ilgili iki nüsha cevap ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakam 

İstanbul Milletvekili M. Emin Sungur'un Millet 
Meclisine Verdiği Soru Önergesinin Cevabına İlişkin 

Not : 
Sorular ve Cevaplar 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sungur' 
un TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde 12 . 6. 1971 
tarihinden sonra Teftiş ve Tetkik Kurulu dışındaki 
daire ve servislerde müfettiş görev unvanım alan per
sonele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
sayıh Kanunla değişik hükümlerine göre düzenlenen 
intibaklarda ek geçici 28 ve 30 ncu maddeler uya

rınca ilâve bir derece verilmesi gerektiği halde, niçin 
verilmediğinden bahisle Bakanlığımıza cevaplandırıl
mak üzere vermiş olduğu soru önergesi incelenmiş 
olup, soru ve cevaplar aşağıdadır. 

Soru 1. 12 . 6 . 1971 gün ve 13863 saydı Resmî 
Gazetede neşredilen «Müfettiş Yardımcıları Özel Ye
terlik Sınavı Yönetmeliği»; 1897 saydı Yasamn ek 
geçici 28 ve 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 nci fık
rasındaki esaslara göre, 1 . 3 . 1975 tarihi itibariyle, 
kazanmış hal; sahiplerini etkilememesi gerekli değil 
midir? 

Cevap 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı madde ortak 
hükümler (A) bendi 11 nci fıkrasında «Mesleğe özel 
yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; ba
kanlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yar
dımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları haklarında 
ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır». 

36 ncı madde (A) bendinin 11 nci fıkrasında sayı
lan memurlukların özel kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine dayanarak almış bulunanların durumla
rı ile ilgili olan ek geçici 30 ncu maddede «Bu kanu
nun ek geçici 9 ncu maddesinde yazılı kurumlardan 
(TCDD da dahil) özel kanunlarla kurulmuş ve ser
mayesinin °/0 60 ndan fazlası Hazineye ait olanların, 
mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle 
alınan genel müdürlük müfettiş yardımcıları, kendi 
özel kanunları çıkıncaya kadar Devlet Personel Dai
resince düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmelik
le! ine göre yapılacak sınavda basan göstererek mü
fettişliğe atanmaları sırasında, 36 ncı maddenin (Â) 
bendinin 11 nci fıkrası üe bakanlık müfettişlerine ta
nınan haklardan yararlanırlar. 

Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvam 
ek geçici 28 nci maddede belirtilen şartlarla almış 
olanlar hakkında ek geçici 28 nci madde hükümleri 
uygulanır. 

Ek geçici 28 nci madde ise «35 nci maddenin (A) 
bendinin 11 nci fıkrasında sayılan unvanları söz-
konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmak
la beraber kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
dayanarak almış bulunanların intibakları yapılırken, 
bunların sözkonusu fıkrada belirtilen unvanları bu fık
rada gösterilen şekilde almaş oldukları kabul edilmek 
suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapı
lır.» hükmünü taşımaktadır. 

Yukarıdaki maddeler uyarınca; TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğünde Teftiş ve Tetkik Kurulu (Bağım
sız Genel Müdürlük) müfettişleri dışında kalan daire 
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ve servislerde çalışan müfettişlerin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 
hükümlerine göre düzenlenen intibaklarında ilâve bir 
dereceden faydalandırılıp faydalandırılamayacağı hu
susunda tereddüte düşüldüğünden konunun çözüme 
bağlanabilmesi için anılan Kanunun 3 ncü maddesi 
uyannca Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlı
ğından sorulmuştu. 

Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Dairesinden 
alman iki cevabî yazıdan biri olan 23 . 9 . 1975 tarih 
ve H - II - 5/3017 sayılı yazılarında «.... ek geçici 30 
ncu maddenin öngördüğü yönetmeliğin 12 . 6 . 1971 
tarih ve 13863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğünde müfettiş unvanım ek geçici 28 ve dola-
yısıyle de 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 nci fık
rasındaki esaslar içerisinde kazanmış bulunanların bir 
derece yükselmesi hakkından yararlandmlmaîarı ge
rekmektedir.» 

Diğeri 11 . 2 . 1976 tarih ve H - II - 5/405 sayılı ya
zılarında ise «... 28 nci maddede açıklandığı veçhile 
her hangi bir kanun, tüzük veya yönetmelik hükmüne 
dayanılarak 1 . 3 . 1975 tarihinden evvel almış olanla
rın ek geçici 30 ncu maddenin ikinci fıkrası kapsamı
na mütalaa edilmeleri zorunlu bulunmaktadır.» 

Maliye Bakanlığının Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğüne bildirildiği ve TCDD işletmesi Genel Müdür
lüğüne de 16 . 7 . 1976 tarih ve 115501 - 1388/17497 
sayılı yazıları ile gönderilen aym tarih ve 115501 -
1388/17498 sayılı mütalaalarında «... genel müdürlük 
müfettişleri dışında merkez daireleri müfettişleri ile yol, 
cer, hareket ve tesisler müdürlükleri bünyesindeki 
müfettişler hakkında sözü edilen ek geçici 28 nci mad
denin uygulanmasının mümkün olmayacağı hakkın
daki görüşünüze Bakanlığımızca da iştirak edilmek
tedir.» denilmektedir. 

Ayrıca ek geçici 30 ncu madde uyarınca 12.6.1971 
tarih ve 13863 saydı Resmî Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe giren «Müfettiş yardımcıları özel yeterlik sı
navı yönetmeliğinin kapsamına ilişkin 1 nci maddesi» 
bu yönetmeliğin teşekkülümüze sadece idare-i umu
miye (Teftiş ve Tetkik Kurulu) müfettişleri hakkın
da uygulanacağını» hükme bağlamış olup bu sınırla
yıcı kaydın kaldırılması için Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığına yaptığımız müracaatta, 11 . 2 . 1976 ta
rih ve H - II - 5/469 sayılı yazdan ile «istenilen yön
den bir değişiklik yapılmasına gerek görülmemiştir.» 
şeklinde cevap verilmiştir.. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında ek geçici 30 ncu 
madde uyarınca çıkarılarak yürürlüğe giren «Müfet
tiş yardımcıları özel yeterlik sınavı yönetmeliğinin 
yayınlanarak yürürlüğe girdiği 12 . 6 . 1971 tarihine 
kadar tayin ve terfideki esaslara göre teftiş ve tet
kik kurulu dışındaki daire ve servislerde müfettiş 
görev unvanım alanlar bir ilâve dereceden faydalan-
dırdmış, bu tarihten sonra müfettiş görev unvanını 
alanlar ise bu maddeden faydalandınîmamışlardır. 

Soru 2. Uygulamada, 12 . 6 . 1971 tarihinden 
itibaren, yönetmeliğe uygun şekilde müfettiş atanma
sı gerekirken, 1 . 3 . 1975 tarihine kadar eski usul
lerle uygulayarak kaç kişinin atanması yapılmıştır? 
Bunların da, kazanılmış haklarının verilmesi husu
sunda ne gibi girişimde bulunulmuştur? 

Cevap 2. Ek geçici 30 ncu madde uyarınca 
17 . 5 . 1971 tarih ve 7/2431 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kabul edilip, 12 . 6 . 1971 tarih ve 13863 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
«Müfettiş yardımcıları özel yeterlik sınavı yönetme
liği» nin kapsamına ilişkin 1 nci maddesinde ki, «bu 
yönetmeliğin TCDD de sadece idare-i umumiye mü
fettişleri hakkında uygulanacağına» dair olan sınır
layıcı kaydın kaldırılması için Devlet Personel Dai
resine müracaatta bulunulduğundan ve istenilen yön
de değişiklik yapılacağı umudu ile adı geçen Başkan
lığın «istenilen yönde bir değişiklik yapılmasına ge
rek görülmediğine ilişkin 11 . 2 . 1976 tarih ve 
H - II - 5/469 sayılı cevabî yazılan gelinceye kadar 
eski usullerle TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde 
müfettiş atanmasına devam edilmiş olup, 12.6.1971 -
1 . 3 . 1975 tarihleri arasında eski usullerle 66 kişi
nin atanması yapılmıştır. 

Müfettiş yardımcıları özel yeterlik sınavı yönet
meliğinin kapsamına ilişkin 1 nci maddesindeki sınır
layıcı kaydın kaldırılması için yapmış olduğumuz 
müracaatta Devlet Personel Dairesince 11 . 2 . 1976 
tarihinde cevap verildiğinden, kazanılmış hakların 
geri verilmesi için başlıca bir girişimde bulunulma
mıştır. 

Soru 3. işletmelerde öteden beri hizmet gören 
TTK müfettişleri haricinde, eski usullere göre atan
mış bulunan müfettişlerin unvanlarının geri alınması 
için, 12 . 6 . 1971 tarihli yönetmelikte hüküm mev
cut mudur? Veya hangi esasa dayanılarak uygulama 
yapılmıştır? 

Cevap 3. 12 . 6 . 1971 - 1 . 3 . 1975 tarihleri 
arasında müfettiş yardımcıları özel yeterlik sınavı 
yönetmeliğine göre değil, eski usullerle atanmış bu-
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lunanların bu unvanlarının geri alınmasına dair yö
netmelikte kesin bir hüküm olmamakla beraber Dev
let Personel Dairesinin 11 . 2 . 1976 tarih ve H - II -
5/469 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere TCDD de 
bu yönetmelik kapsamına sadece idare-i umumiye 
(Teftiş Tetkik Kurulu) müfettişleri alındığından, 
TCDD işletmesi Genel Müdürlüğünde Teftiş Tetkik 
Kurulu dışındaki daire ve servislerde müfettiş çalıştı-
rılamayacağı, çalıştırılsa dahi bu yönetmelikle tespit 
edilen hükümlerin onlar için uygulanamayacağı zım
nen de olsa belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle ve müfettiş yardımcılığı için yük
seköğrenim şartım taşıyan yönetmeliğe göre Teftiş 
Tetkik Kurulu dışındaki daire ve servislerde istihdam 
edilen müfettişlik müessesesinde bir reorganizasyo-
nuna gidilerek fiilen yaptıkları iş ve idarî pozisyon
ları gözönünde bulundurulmak suretiyle unvanları 
başkontrolör, kontrolör, hareket bölge amiri, hare
ket bölge amir yardımcısı ve kontrolör yardımcısı 
olarak değiştirilmiştir. 

Soru 4. Kadro dereceleri D/4 ve E/3 olarak yük
seltilmek suretiyle unvanları başkontrolör, kontrolör 
ve bölge amiri yapılanlardan başka müfettişlik un
vanları geri alınarak derecelerinde bırakılan kaç kişi 
vardır? Bu uygulamada hangi ölçüler esas alınmış
tır? 

Cevap 4. 1975 yılı itibariyle TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğünde Teftiş ve Tetkik Kurulu dışın
daki daire ve servislerde 161 adet müfettiş kadrosu 
mevcut olup, müfettiş kadrosunda bulunup da derece 
3, başkontrolör ile derece 4, kontrolör ve hareket 
bölge amiri kadrosuna 84 kişi atanmış, geriye kalan
lardan bazıları emekliye ayrılmış, bazdan naklen 
başka kurumlara atanmışlar ve geriye kalanların ise 
unvan değişiklikleri yapılmıştır. 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazın, devletleş-
tirilen özel yüksekokullara ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/1598) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
arz ederim. 30 .12 .1976 

içel 
Çetin Yılmaz 

Soru : 
1. Devletleştirilen eski özel yüksekokulların kuru

luş yasası ile ilgili çalışmalar yapılmakta mıdır? Ya
pılmakta ise ne safhadadır? 

2. Sağlık hizmeti gören Diş Hekimliği Yüksek
okulu, A. I. T. I. A. gibi sosyal bilimlerde öğrenim 
yapan bir kuruluşa hangi gerekçeyle bağlanmıştır. 

3. Geçtiğimiz günlerde toplanan Akademilerara-
sı Koordinasyon Kurulu devletleşen özel yüksekokul
ları kuruluş yasasına kavuşturabilmek için ne yönde 
kararlar almıştır? 

4. A. I. T. t. A. Diş Hekimliği Yüksekokuluna 
Müdür olarak atanan Prof. Mehmet Yardımcı branşı 
dışındaki bu okula hangi gerekçeyle atanmıştır? 

5. A. I. T. I. A. bütçesinden Diş Hekimliği Yük
sekokuluna yapılan öğrenci yemek yardımı hangi 
amaçlarla kullanılmaktadır? Şayet kullanılmıyorsa ne
den öğrenci yararına sunuhnamaktadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 14 . 2 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 113 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lîgi : 5 . 1 . 1977 tarih ve 7/1598-5410/41681 sayılı 

yazınız. 
İçel- Milletvekili Çetin Yılmaz'ın yazılı soru öner

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

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız. 

1. — 3. — Anayasa Mahkemesinin 12 . 1 . 1971 ta
rih ve 971/3 sayılı karanyle Özel Öğretim Kurum
ları Kanununun, özel yüksekokulların varlığı ile ilgili 
maddelerini iptalinden sonra bu okullarda okuyan 
(50 000) civarında öğrencinin mağdur olmadan öğre
nimlerini sürdürebilmeleri için 25 . 8 . 1971 tarih ve 
1472 sayılı «Özel yüksekokul öğrencilerinin, öğrenim
lerine devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek
okullar hakkında Kanun» yürürlüğe konmuştur. 

Bu Kanunun geçici nitelikte olması ve uygulama
da yönetim, öğretim ve malî konularda bir çok güç
lüklerle karşılaşılması sebebiyle yeni bir kanun tasarısı 
hazırlanması zaruret halini almıştır. Bu amaçla hazır
lanan 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan resmî yük
sekokulların üniversite ve akademilere devredilmesi 
hakkında kanun tasarısı 21 noi Koordinasyon Kuru
lunda görüşülmüş ve bakanlıkların da görüşü alına
rak T. B. M. M.'ne sevkedihniştir. Bu tasarı, 6.1.1977 
günü T. B. M. M. Bütçe - Plan Komisyonunda kabul 
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edilerek, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi isteğiyle 
T. B, M. M.'ne şevkine karar verilmiştir. 

2. Diş Hekimliği Yüksekokulu T. B. M. M. ira
desiyle çıkarılan 1472 sayılı «Özel Yüksekokul Öğ
rencilerinin öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin 
Açılacak Resmî Yüksekokullar hakkında Kanun»la 
Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağ
lanmıştır. 

4. Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
Diş Hekimliği Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yar
dımcı Tıp Profesörü olup, aynı okulun Yönetim Yö
netmeliğinin 4 ncü maddesinde yer alan «Okul Müdü
rü Diş Hekimliği Okullarında öğretim yapma vasfını 
taşıyan profesörler arasından atanır» hükmü gereğin
ce atanmıştır. 

5. Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
bütçesinden Diş Hekimliği Yüksekokulu öğrencilerine 
yemek yardımı yapılmamaktadır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

4. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale Pet - Kim Plastik İşleme Fabrikasının ima
lâtına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakam Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/1606) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygıla
rımla rica ederim. 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

1. Çanakkale Pet - Kim Plastik İşleme Fabrikası 
ile ve yapılan anlaşmanız ile ilgili olarak, fotokopi
sini ekli olarak sunduğum 29 . 3 . 1976 tarihli müra
caatımızın sonucu; gerekli ilgiyi göstererek yaptırdı
ğınız soruşturmadan sonra ne gibi bir işlem yapılmış
tır? 

2. Çanakkale Pet - Kim Plastik İşleme Fabrikası 
ile Ziraî Donatım Kurumunun yaptığı anlaşmaya ay
kırı olarak imal edilmiş olan plastik torba miktarı 
ne kadardır? 

3. Bu konuda yaptırdığınız soruşturmadan son
ra, aranızdaki anlaşma tekrar yenilenmiş midir? 

T. C. 
Gıda - Tanm ve 11 . 2 . 1977 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Md. 
Sayı : 63-20309 

Sayın Orhan Çaneri'nin yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 1 . 1977 tarih, Kanunlar Müdürlüğü 

7/1606-5465/41882 sayılı yazı. 
Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri tara

fından; Çanakkale Pet - Kim Plastik İşleme Fabrika
sının imalâtına ilişkin olarak, Bakanlığımıza yönelti
len yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha olarak 
eklice sunulmuş okluğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri tarafın
dan; Pet - Kim Plastik Fabrikasına ilişkin olarak; 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı. 

Çanakkale Milletvekilleri Sayın Orhan Çaneri ve 
Sayın Hasan Sever'in Türkiye Ziraî Donatım Kuru
muna Çanakkale Pet - Kim Plastik İşletme Fabrikası 
tarafından imal edilen plastik torbaların niteliklerine 
ilişkin olarak 29 Mart 1976 yazılı müracaatları üzeri
ne konu Müfettiş Orhan Öcalan tarafından tetkik 
edilmiş ve tahkikat sonunda tanzim olunan 20.7.1976 
gün ve 5 sayılı rapora göre : 

1. Pet - Kim Çanakkale Plastik İşleme Fabrika
sının T. Ziraî Donatım Kurumu için imal etmekte bu
lunduğu polietilen torbaların bir kısmının imalâtının 
Çanakkale'deki bir özel ihalâthaneye fason olarak 
devredildiği anlaşılmıştır. 

Keza, Pet - Kim Çanakkale Fabrikasımn Mart 
1976 sonuna kadar teslim etmiş okluğu polietilen tor
baların bir kısmında da, renk ve kalınlık cihetinden 
farklılaşma bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tespit, 
müfettişin talebi üzerine, T. Ziraî Donatım Kuru
mu ve Pet • Kim Genel Müdürlüklerince kurulan iki 
teknik heyetin gerek ayrı ayrı, gerekse müşterek ça
lışmaları sonunda sağlanmıştır. 

Renk ve kalınlık cihetinden şartnameye uygun 
bulunmayan polietilen torbaları geri almayı ve yeri
ne, şartnameye bu cihetlerden de uygun, torba ver
meyi, T. Ziraî Donatım Kurumuna teklif eden Pet -
Kim Genel Müdürlüğüne verilen cevapta : «Renk ve 
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kalınlık cihetinden farklılık arzeden polietiien torba
ların cüzî miktarda olduğa belirtilmiş ve gübre tor
balaması bakımından mahzur tevlit etmeyeceği gerek
çesiyle, iadesinin düşünülmediği» bildirilmiştir. Bu
nunla beraber, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu, Pet -
Kim Genel Müdürlüğünden, imalâtın tamamının 
Pet - Kim Çanakkale Fabrikasından karşılanacağı 
hususunda «teyit» talebinde bulunmuştur. Bu talebe 
Pet - Kim Genel Müdürlüğünce müspet cevap veril
miş ve T. Ziraî Donatım Kurumunun 1976 yılı ihti
yacı, taahhüt edilen şekilde karşılanmıştır. 

2. Mart 1976 sonuna kadar, Pet - Kim Çanakkale 
Plastik îşleme Fabrikası T. Ziraî Donatım Kurumuna 
59 645 kg. polietiien torba teslim etmiştir. Bu miktar 
genel ihalenin ancak onda biridir. T. Ziraî Donatım 
Kurumu kendisine teslim edilen bu miktar polietiien 
torbadan, tahkikat sırasında henüz çiftçiye intikal et
meyip stoklarda bulunanlardan ancak 5 210 kg. da 
renk ve kalınlık Cihetinden görünüm farklılığı bulun
duğunu, bu farklılığın da % 50 nispetinde olduğunu 
tespit etmiştir. Bu duruma göre, stoklarda bulunan 
polietiien torbalardan ancak 2 500 kg. mın, renk ve 
kalıııhk cihetinden şartnameye uygun bulunmadığı an
laşılmıştır. 

3. 1977 yılı ihtiyacı için T. Ziraî Donatım Kuru
munca yapılan ihaleye, Pet - Kim Çanakkale Plastik 
îşîeme Fabrikasınca teklif verilmemişür. 

5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, geçi
ci ilkokul Öğretmenlerinin durumuna ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ceva
bı. (7/1617) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanından 

yazılı olarak cevaplandırılmasının teminine delâletle
rinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

1. 1962 - 1963 yılında Bakanlığınızca açılan 
kursta, muvakkat ilkokul öğretmeni olarak çalışan
ların miktarı ne kadardır? 

2. Bu öğretmenlerin çalışması 10 - 15 sene ol
duğuna göre özlük haklan hakkında Bakanlığınız 
ne düşünmektedir. 

3. Bu şekilde çalışan muvakkat ilkokul öğret
menleri için Bakanlığınızca düşünülen tedbirler var 
mıdır ve nelerdir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 118 
15 . 2 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 1 . 1977 tarih ve 7/1617-5546/42387 

saydı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in yazılı soru 

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

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in yazdı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. 1952 - 1963 yıllarında ilkokullarda görevli 
4192 muvakkat öğretmen bulunmakta idi. 

2. Muvakkat öğretmenler .222 sayılı Kanunun 
693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesi uya
rınca kadro karşılığı ücretle ve en çok 15 yıl süre 
ile çalıştırmak kaydı ile istihdam edilmektedirler. 
Bunların asil ilkokul öğretmenliğine geçirilmesi söz 
konusu maddede belirtildiği gibi ilköğretmen okulu 
bitirme imtihanım başarı lie vermeleri şartına bağlı 
bulunmaktadır. 

Ancak, orta ve dengi okul mezunu muvakkat öğ
retmenlerin, hizmet alanlarında çalıştırılmasına esas 
olaa azamî 15 yılldc sürenin 32 yda çıkarılması sure
tiyle bunlara emeklilik yönünden tatmin edici imkân
ların sağlanması Bakanlığımızca ele alınmış ve bu 
konuda bir kanun tasarısı hazırlanarak 16 . 6 . 1975 
gün ve 4279 saydı yazımızla Başbakanlık makamına 
sunulmuştur. 

3. Halen söz konusu kanun tasarısı kanunlaşma
dığından ve bunların mağdur olmamaları için 
18 . 1 . 1977 gün ve 209.0(12)0.-17674 sayılı genelge
miz ile genel idare hizmetleri sınıfında istihdamları 
Bakanlığımızca uygun görülerek muvakkat öğretmen 
kadroları memur kadroları ile değiştirilmiştir. 

Sözü edilen tasan kanunlaştığında bu personel 
yeniden eğitim - öğretim sınıfına geçirilecek ve ge
nel idare hizmetleri kadroları tenkis edilecektir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

6. —• Giresun Milletvekili Hasan Vamık Tekin'in, 
yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin seçim şek
line ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdemin yazılı cevabı. (7/1618) 
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Mi/Iet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitim Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına ilginizi saygüa-
nmla dilerim. 

Giresun Milletvekili 
Vamık Tekin 

Yurt dışındaki Türk işçi çocuklarını okutabilmek 
için 13 . 4 . 1976 günlü emirle, illerden, puvanlama 
yoluyla başarılı öğretmenler seçilmiş iken, Bakanlık. 
bu sonuçları iptal ederek, başvuranların tamamım 
teste, bunu başaranları da, 21 - 29 Temmuz günle
rinde mülakata tabi tutmuştur. 

Mülakat sonuçları aylarca açıklanmayarak, çeşit
li parti ve cephe anlayışına hizmet eden dernekler
den, seçilecek öğretmenler hakkında bilgi toplanıldı-
ğı söylenmektedir. Aynca 135 kişilik kontenjan ta
mamlandıktan sonra, mülakatta başarılı gösterilme
yenler yerine, test sınavını da kazanamayanlardan 400 
öğretmen, yeniden Eylül 1976 da mülakata alınmış, 
bunun sonuçları da henüz açıklanmamıştır. 

Bu durum karşısında; 
1. Başarı durumuna göre illerce seçilen öğret

menlerin seçim işlemleri hangi gerekçelerle, geçersiz 
sayılmıştır? 

2. Test imtihanını başaran öğretmenler için ya
pılan mülakatın sonuçlarının bu kadar geç açıklan
masının gerekçesi nedir ve haklarında özel inceleme 
yaptırılmış mıdır? 

3. Mülakatta kontenjan dolmamış ise, eksikliği 
tamamlamak için, test imtihanını dahi kazanamamış 
400 başarısız öğretmenin çağrılması hangi gerekçe
lere dayandırılmıştır? Bunlar halikında da özel in
celemeler yaptınldığı için mi, mülakat sonuçlan he
nüz açıklanmamıştır? 

4. Sonuçlar alındı ise, yurt dışına gidecek öğret
menlerden TÖB - DER üyesi, Ülkü - Bir üyesi olan
lar kaç kişidir, bir derneğe kayıtlı olmayanlar kaç 
tanedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 15 . 2 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 125 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 25 . 1 . 1977 tarih ve 7/1618 - 5547/42388 
sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Vamık Tekin'in yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakam 

Giresun Milletvekili Vamık Tekin'in yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1 - 2 - 3 . Yurt dışında çalışan işçi vatandaşlarımı
zın çocuklarını okutmak üzere yabancı ülkelere gön
derilecek öğretmenlerin nasd seçileceği ve her il için 
ayrılan kontenjanlar 13 . 4 . 1976 gün ve 22450 sa
yılı genelge ile valiliklere duyurulmuş, öğretmenlerin 
seçimi her ilde ayrı ayrı olmak üzere Millî Eğitim ve 
bir İlköğretim Müdürü tarafından yapılması istenmiş
tir. Bilahara daha çok öğretmenin başvurması üzeri
ne 17 . 6 . 1976 tarih ve 34228 sayıh genelge ile bü
tün iller için konan kontenjan tahdidi kaldırılmış, sı
ralama ve seçme işleminin ilk genelgedeki esaslara 
uyan öğretmenlerin teste tabi tutulmaları suretiyle 
yapılması istenmiş, objektiflik sağlanmıştır. 

Test imtihanı 28 Haziran 1976 günü 7 il merke
zinde yapılmıştır. Söz konusu test sonunda başarı sı
rasına göre 356 öğretmen 20 - 30 Temmuz 1976 ta
rihleri -arasında Bakanhklararası Ortak Kültür Ko
misyonu tarafından mülakata tabi tutulmuş, bunlar
dan başarılı görülen 148 öğretmen ayrıca yabancı dil 
ve yöneltme kursuna alınmıştır. 

Ancak, bu 148 öğretmenden kursa katılan 141 öğ
retmenin adları yurt dışı temsilciliklerimize bildirile
rek vize talebedîlmiş, vizesi gelen öğretmenlerde bek
letilmeden yurt dışına gönderilmiştir. Bu tarihe ka
dar 104 öğretmen yurt dışına gönderilmiş olup diğer-
Ierininde vizeleri beklenmektedir. 

11 . 11 . 1971 gün ve 7/3479 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararnamesine göre ihtiyaç duyulan miktarda 
öğretmenin nihaî seçimi ve görevlendirilmesi; Millî 
Eğitim, Dışişleri, Maliye ve Kültür Bakanlığı temsil
cilerinden oluşan Bakanhklararası Ortak Kültür Ko
misyonuna aittir. îllcrce yapılan seçim ve test sonuç* 
lan, nihaî seçim olmayıp, yukarıda belirtilen komis
yonca mülakata çağrılacak adayları tespit maksadına 
matuftur. 

Bakanhklararası Ortak Kültür Komisyonunca 100 
üzerinden 50 ve daha yukarı puvan alan adayların 
yurt dışına gönderilmeleri kararlaştırılmış, bunların 
adları Dışişleri Bakanhgı fc maliyle işçi çocuklannm 
eğitimi için öğretmen talebeden ülkelere bildirilmiş, 
oturma izm gelenler de yaz i dışında görevlendirilip 
gönderilmişlerdir. 

4. Yurt dışına çıkacak her vatandaş için yapıl
dığı gibi, bu öğretmenler için de gerekli incelemenin 
yaptırılması, yurt dışına çıkmaları mahzurlu görül
meyenlerin gönderilmeleri pek tabiîdir. 
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Öğretmenlerimize bu işlemin başlangıcından itiba
ren hangi derneğe kayıtlı oldukları gibi bir soru yö-
neltilmemiştir. Buna gerekte duyulmamaktadır. Bu 

15 . 2 . 1977 O : 1 

bakımdan gönderilenlerin kayıtlı olduğu derneğe gö
re sayılarını bildirmek mümkün değildir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 
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22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 Tarih ve 1905 Sayıh Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Ilt«r Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 
Ali İh»an Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayman 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kınkoğlu 

Üy« sayısı : 450 
Oy verenler : 261 

Kabul edenler : 250 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 3 
Geçersiz oylar : 4 

Oya katılmayanlar : 185 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul Edenler] 

tsmaoi Hakkı Köylüoğhı 
İbrahim Saffet Omay 
Feniha Fatma Öztürk 
Önder Sav 
tlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 

* ANTALYA 
thsan Ataöv f 

Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Komal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Rccai İskenderoğlu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELAZIÖ 
Ömer Naimi Barım 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senem.>ğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyaseetin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet Özkaya 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
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Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoj 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Üzbay 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
1 i eş it Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
Neccar Tilrkcan 
."Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Özdal 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğiu 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyziioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedoöğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
ÖM-d Şnkar 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Talât Oğuz 

Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğcrli 

MUŞ 
Ahmet Hamdı Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmanoglu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
İl yas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Abdülbaki Cnrtı 
Mehmet Nebi] Oktay 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

. SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozath 
Ahmet Durakoğlu 

Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet Özgür 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA . 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal An ad ol 
Sebati Ataman 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

ANKARA 
İ. Hakkı Ketenoğlu 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

SİVAS 
Vahdettin Karaçorlu 
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(Çekinserler) 

ANKARA 
Yusuf Ziya Yağcı 

KARS 
Hasan Yıldırım 

[Geçersiz Oylar] 

TRABZON 
Ahmet Şener 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

ADANA 
Selâhattin Kılıç (B.) 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan (l.Ü.) 

AĞRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Cevat Önder 
Hasan Özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (l.Ü.)1 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

\Oya Katılmayanlar] 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazean 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (I. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Özmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kıhçoğlu 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz (1. Ü.) 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

VAN 
Muslin Görentaş 

İÇEL 
Nazım Baş 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Servet Bayramoğlu 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özclemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 
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KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçuk îmamoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Ata!ay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettin Gökakın 
Mustafa Kubilây tmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Hüseyin Cavit Erdemir 

M. Meclisi B : 45 

İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 

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

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkoî 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
(Bşk. V.) 
Haydar Özalp 

[Açık Ü) 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

15 . 2 . 1977 O i l 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sudi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
AK Acar 
Fahri Birer 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Tr1r*ısi AfMİrîîn 
XL11 l ö X I I lxYO.l l 

Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

/elikler} 

1 
1 
1 
1 

SÎYAS 
Ahmet Arıkan 
Mustafa Timıisî 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRAB70N 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Köktaş 

URFA 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî JLXa-l.ll lVi.iJ.il 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 

Yekûn 

- . . > . - » e « ...... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 2 . 1977 Sah 

Saat: 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X 1. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Se

natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Urfa Milletvekili 
Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer Ölçmen, 
Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 22 Ocak 1962 tarih ve 
1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları. (2/772) 
(S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1977) 

3 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — 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); 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/39); Afyonkarahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 arkadaşının, top
lumumuzda anarşi yaratarak Anayasal düzeni yok 
etmek istiyen iç ve dış etkenlerle alınacak tedbirleri 
saptamak -amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/41) 

15.00 

I 2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşın kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge-

I 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) 

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

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 

I 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) 
5. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar-

I (cadaşmm, findik ürününün değeri pahasına pazarlan-
I ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ

lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 neü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

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

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

I olmadığını tespit etmek amacıyle. Anayasanın 88 nçı, 



Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilîş 
kin önergesi. (10/31) 

8. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

9. — 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 Meolis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

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

11. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

12. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım sekilerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demiirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı Me bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bîr Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/38) 

14. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Mile* Meefci İçtüzü

ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar-
, kadaşınm, gül üretimini gelştirnıek, üreticinin ör

gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek-
| îi tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
I Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya

rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

16. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığım ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsmtıyle 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 Meclîsi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meolis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/44) 

18. — 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 TürkUye'min yaparına olacağım saptamak amacıy. 
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınva bir Meclis Araştuıma-
sı açılmasına üşklin önergesi. (10/45) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
i 9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine

macılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir* 
I Ieri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
I Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bîr 
j Meclis Araştırması açılmasına üşfcin önergesi, 

(Î0/46) 

20. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmeHerti saptamak- amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 
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21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olanak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 neti, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

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

23. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın Si 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 no'; maddeler./ 
uyarmca bir Meels Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi.; (10/50) 

24. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerdt 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
iişkin önergesi. (10/51) 

25. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk-
siyonlajrı ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Mecfe Araştırması açılma
sına iişkin önergesi. (10/53) 

27. — 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-

malk amacıyle, Anayasamın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarmca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin .önergesi* (10/54) 

28. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya« 
onca bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin öner
gesi. (10/55) 

29. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda oKuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğimi zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davramışlan konusunda, Anayasa
nın 88 ad, Mile* Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iiş
kin önergesi. (8/5) 

30. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemeler inin uygulama 
işlerinin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

31. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup atmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarmca bir Mecis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

32. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkmana Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığım, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi. 
(10/58) 

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

34. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşımın, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü 
maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 



35. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşımın, Devlet Planlama Teşüdîâtı K a f a 
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığım saptamak amacıyie, 
Anayasanın 88 noi, Mle t Meclisi îçtüMğtinüo 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

36. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuştaukftaîan için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyie, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bdr 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

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

38. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyie. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

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

40. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyie, Anayasanın S8 nci, MUlet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

41. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyie, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

42. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerek'.' ted
birleri saptamak amacıyie, Anayasanın SR nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü ma.ideleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

43. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesiodeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyie, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

44. — 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 amacıyie, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

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

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

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

48. — 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 amacıyie, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 vs 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araşt'.rması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

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



ve ulusal bk sosyal güvenlik politikasının saptan* 
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmalına iişkin 
önergesi. (10/84) 

58. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

59. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili. Mehme' Altmsoy 
ve Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, İ973 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 İçtüzüSlinün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştuması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

60. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşküâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca biı Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

61. — 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 tçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

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

51. — 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 tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma 
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

52. — İçel Miletvekili 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. (10/8T 

53. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
jyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 'İişkin 
önergesi. (10/82) 

54. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

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

56. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarım 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) 

57. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 

62. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 10* 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

63. — Çanakkale" Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin getöşememesinin 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) 

64. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yeiiştiri-



len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

65. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın S8 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

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

67. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

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

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

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

71. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 

tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
'Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

72. — 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) 

73. — 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) 

74. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarım, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarım saptamak amacıyle, Ana-
vasanm 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

75. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm ve 
(2 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Mület Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

76. — 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) 

77. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DlSK'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) 

78. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarım tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 



İçtüzüğünün 100 ve 101 nei maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

79. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin UysaTın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nei, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 1<B ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

80. — 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 nei, 
Millet MecUsi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanU ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nei, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi, (10/106) 

82. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığım zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nei, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

83. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nei, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

84. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nei, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

85. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri' 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nei, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

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

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

88. — 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 ncij 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meoîis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

89. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BÎRLÎK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nei, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

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

91. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nei, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

92. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, tskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nei, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/116) 

93. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 ncî, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 
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94. — 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) 

95. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

96. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
Uana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/12G) 

97. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

98. — 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) 

99. — 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) 

100. — 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) 

101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

102. — 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) 

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

104. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
samn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

105. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin sorunlarım ve çö
züm yollarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-. 
îeri uyarınca bk Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

106. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paramn 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) 

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

108. — 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) 

109. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner^ 
gesi. (10/133) 



110. — 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) 

111. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarım sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

'113. — İzmir 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) 

114. — 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 İlişkin önergesi. (10/137) 

115. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

116. — 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) 

117. — 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) 

118. — 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) 

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

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/143) 

121. — Kütahya 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) 

122. — 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) 

123. — 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) 

124. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar
kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya
sanın 88 ncd Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişiklin önergesi. (10/147) 



— 10 — 

125. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan ve 
9 arfkaldaşınıın, Hükümetin Barlilt cevheri pofliıttiikai&ı 
fconıuısunldia Anayasanun 88 ncii, Millet Meclsli İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maıddeleri yy arınca fok. 
Meclis Araşitiirimaısı açılmasına ilişlkin ömengesi. 
<1CV1148) 

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

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

128. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorun
larım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mijlet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/15,n 

129. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, Çanakkale - Gökçeada ve Bozcaada 
ilçelerinin sorunlarım ve çözüm yollarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

3. — Samsun Milletvekili llyas Kıhç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

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

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

7. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve HayvancılıV Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

8. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

10. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/82) 

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

12. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ügili ya
yınma iMşkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

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

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

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

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

17. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yülksetaıe Cemiyetli;» nıin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi, (6/99) 



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

19. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

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

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

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

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

24. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 

'soru önergesi. (6/134) (*) 
25. — 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) 

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

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

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

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

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

31. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 
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32. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancdık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

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

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

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

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

37. — 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) (*) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

39. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

40. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarmı ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

41. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti-

'leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sonmez'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) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/162) 



45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

46- — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

47. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

48. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşe'k'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/168) 

49. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

50. — Istanibul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

51. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

52. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

53. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

54. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

56. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

57. — 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) (*) 
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58. — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so^ 
ru önergesi. (6/179) 

59. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncelin, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

60. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

61. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

62. — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

63. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lü'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

64. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

66. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

67. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

68. — Adana Milletvekili t iter Çubu'kçu'nun,. 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

69. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

70. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 



71. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

73. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memullarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesî  (6/192) 

76. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Bafoğkı'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Mîllî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine uslun İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sora öner
gesi. (6/224) (*) 

79. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

80. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/226) (*) 

81. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

82. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir • Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
iişkin Başbakandan sözlü sora önergesi. (6/228) (*) 

83. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve G*da - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
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I TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

86. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına iüşfcin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi^ 
(6/230) (•) 

87. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Penim Adak'ın Güney Doğu gezüerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesij 
(6/232) (*) 

88. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözM soru önergesi. (6/233) (*) 

89. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Ordu ilinin sel felâketlinden kujrtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

90. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
iffişMn MMî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/206) 

91. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
Üine atanan Mili Eğitim Müdürüne iişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi. (6/234) (*) 

92. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına iişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi. (6/235) (*) 

93. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe iişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi.. (6/236) (*) 

94. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi-< 
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

95. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Milli Eğitim Müdürlerine ilişkin MM 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesij (6/237) (*) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin MilU Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

97. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir -i Avanos âçenînıde karakola götürülen 
Cj H. P.li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 

I soru önergesi, (6/213) 



98. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedıbtirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

99. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açimasınıa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

100. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

102. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
tmam - HaJtip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

103. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*) 

104. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Mül Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

105. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
girin, öğretmen tayim ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

107. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Miiîiî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/252) (*) 

108. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo
ğanın, yabancı memleketlterıde elçilik ve konsolos-
luklaomıza yapılan suikastlere ve almam korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi., (6/215) 

109. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/253) <•) 

110. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç ŞeUefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

111. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel ' Sekreterine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 
112. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk'ın, 

Düziçd öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 

113. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilşkin Millî Eğitim Bakamından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

115. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin MiIM Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

116. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Tic&r! ilimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözM soru önergesi. (6/260) (*) 

117. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin MİMİ Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

118. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine iişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

119. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Baklanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

120. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

121. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

122. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

123. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

124. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

125. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 



126. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımınla ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

127. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

128. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

129. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözfü soru önergesi. 
(6/273) (*)' 

130. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğtu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Mffl 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/301) (*) 

131. — îstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğinle ü§kin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

132. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerim ieçümi içfn yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Milî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

133. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nm, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya iKfkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

134. — 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) 

135. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin MilE Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (vV278) (*) 

136. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

137. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, «1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

138. — îstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanın'dan sözlü soru önergesi. (6/220) 

139. —• Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

140. — 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) (*) 

149. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

142. — Gaizianltep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 i 1975 günü bas'"j verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

143. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

144. — Tetairdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

145. — Kırşehir Milletvekilli Saftt Saylam'ın,, son 
alaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

146. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Mîllî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (•) 

147. — Artvin Milletvekilli Ekrem1 Sadi Erdemin, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

148. — Anltoara Milletvekii Cevaıt 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) (*) 

149. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) (*) 

150. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

151. — Aydın Milletvekili İsa 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) (*) 
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164. — Afyontoarahisar Mıiletivökili 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) 

165. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nkı, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/308) (*) 

166. — Muğla MtUdtvdkii Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

167. — Artvin M'iietvdkiJi Ekranı Şaıdi Erdem'in, 
tzmiır Buca olaylarına lüş'kin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

168. — Manisa MlMetvdkiü Veli Bakırlı'nın, Aida-
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

ıl70. — 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) (*) 

152. — Eskişehir Miıltetvetkili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

(153,. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

154. — Haltay MiHelbydkili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

155. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan îlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

156. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Alkdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi, 
(6/299) (*) 

157. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. 
(6/240) 

158. — Eskişehir Milleitvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

159. — Çorum Mliidtvekili Oahit Angın'ın, Türtk-
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

li6Q. — 'SM Mületvdklili Abdülikerim Zilan'ın, 
Siirt Îİi ve bazı ilçelerimin öğretmen ihtiyacına iliş 
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/302) (*) 

.161, — Aınlkara Milletvdkil Necdet Evîiyaıgil'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) (*) 

162. — tıstanlbul MÜdtvdkili Orhan Birgiıt'in, Koa
lisyon partilerimin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

163. — Afyorikarahfear Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

171. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

172. — Eslk'işehir Milletvdkliİi Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplanyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekiiü Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

174. — Bslklişehir Mlitdtvakiii Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

175. — Balikesir Mi'ldtvdkilli Necati Cebe'nlin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 
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176. — Afyoıntoafafaiisiair Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

177. — Muğla MMletveklil Hail Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

178. — Muğla Milkttvekli Halal Dere'nin, gö
revden alman ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

179. — Urfa MtilfetveMfli Celâl Paydaş'ın, IMa 
Kız öğretmen Okuluyle. Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

180. — Muğla Milletvekili Haül Dene'öin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

181. — İstanbul Milletvekili Valhit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta 
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

182. — Çanakkale 'Milletvekili Orhan Çaneıi' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

il 8,3. — îsitanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

184.—Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, .teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

185. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çanerti' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

186. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

187. — Adana Miilletvekilii I'lter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

188. — Esikü§ehir Mlüleftvekiffli Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

189. — Bingöl Miltetevklü Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi. (6/339) (*) 

19iQ. — ©ahkesk Mîîleftvekffi 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. (6/340) (*) 

191. — Adana MiMbtvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

192., — Adana, M'i'HetvekiDi 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) (*) 

193'. — Muğla MIMıvekiDi Hail Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

194. — istanbul MffietttekM Reşiıt Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları \a ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (*) 

195. — istanbul M'fflötvekffi Reşat Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

196. — Halklkâri Milletvekilli Milkail Uçin%ı, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

197. — 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) (*) 

198. — istanbul Mildfcvekiiİ Reşâ Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın-' 
dan sözlü soru önergesi, (6/322) 
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199. — Eskişehir MiltetvekiMi Murat Kâhyaoğlu' 

nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen 
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/354) (*) 

200. — Eskişehir Miletvdkli Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSt'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

201. — Eskişehir Mliletvekli Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler İlköğretimi Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

202. — Eskişehir Mifatveklli Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

203. — İzmir Miletveki! Neccar Türlkcan'un, 
Sürt - Sımak Uıçeâiasâe öldürülen bir komiserin cenaze
sinin tzmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

204. — Anikara Mi'MetvelklilKi Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

205. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

206. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

207. — Adama Milletvekili Hasan Ceriıt'in, Yay -
Kur ioin hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/366) (*) 

208. — İçel Mlililietveklli Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitosiınliö Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Biirrilerî Bölümünün engelenme-
süne ffişüdn Başbakandan sözlü soru önergesi.. (6/374) 
(*) 

209. — .Konya Milletvekili' Faruk Sokan-in, 
BaşbakanMc. Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka-
nunlteınn kapsamına giren tonufuşlajrın kadrolarına 
üşfcia ^Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

2*10. — Afyonlkarahİsıar MiMetveıklIi Süleyman 
Mutlu'nun. Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
işin. yaıptkoak merkezî sîştem sınavlarına ilişkin 
Barbakandan sözJü soru önergesi. (6/376) (*) 

: . ...214, _ Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un^ 1975 
yılı küıtflü pamuk taban fiyatı ile iıhraç fiyatı ara

sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

212. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

213. — Bolu Miletvdkiİ Abdi Özfcök'ün, Anika
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişjkin Millî Eği* 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

214. — îzmiir Milletvekilli Neccar Türkdan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

215.— izmir Milletvekili Kemal Öndeır'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
«om önergesi. (6/381) (*) 

2V6. — Sakarya MiietveMü Naldâr Lâtif İslâm 
m, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
r6/382) (*) 

217. — 'Sivas Milletvekili Vahdettin Kamçorîu 
nun. Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) * 

218. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

219. — Muğla Milfetvekii Halil Dere'nin 1975 -< 
1976 öğretim yılında tlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

221. — Muğla MMetveMlIi Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) . (*) 
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232. — Muğla. Mlüatvekli Hail Dere'nin, mek
tupla Öğretimin kaldırılacağına flişkift Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

223. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

224. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin istanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

2215. — fe&aıribu! MilfetveMİi Reşffit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

226. — lsifcanbul Miletveki! Reşiît Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine se\$k 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

227. — Istartbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

228. — îstafribul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

229. — tstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafülk 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

2BCl — İçel Mili et vekilli Çetin Yıümaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

23'İ-. — Hakkâri Milletvekilli Mitkalil llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

232, — Bslkişehiir Milletvekili Muralt Kâhyaoğlu' 
nuo, Eğitim enstitülerin© öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

•233ı — Artvin MiieffcveikMi Ekran Şada Erdemin, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

234. — Haltay Mit atveklil Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki

şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi, 
(6/398) (*) 

235. — Antalya M illeti vekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Milî EğMm Bakamından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

236. — 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) (*) 

237. — İçel Milletvekilli 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) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Derecinin, Eğitin 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci almış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

239. — Muğla Milletvekilli Haıtil Dere'nin, Anıkar 
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

240. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

241. — Rize Miletvekıili 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) (*) 

242. — 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) (>*) 

243. — Hatay Milletvekili Malik Yutman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

244. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlü'niun> 
İçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
(*) 
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245. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

246. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

247. — Ordu Milletvekilli Memduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

248. — 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) 

249. — Balıkesir Milletvekilli Necati Cebe'ntin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

250. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/395) 

7 
KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 

Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
[sparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi 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 verümesıi 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 ve 367'ye 1 noi ek) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 6 . 1976 -10 . 2 .1977) 

X 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 

Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet* 
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena-
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada* 
sının, 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 İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili' Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Efbakan ve 15 arkadaşının, 
tstanbul 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) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 noi madde sıin-n (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı̂  : 369) (Dağıt
ma tarihi : 1 6 , 6 . 1976) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6 . 1976) 

X 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
letvekilli Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo-
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tiunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlara raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 

,22 . 6 . 1976) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar-
kadaşımn, 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 sağlamaTc 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 içtüzüğün 38 nci mııddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (3. Sa
yısı : 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 inci 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 llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
Islâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Milli 
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 hak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapJma-
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra

poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcüarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, haikkında kanun" teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

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, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/470) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1977) 

15. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

16. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi üe 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 Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-* 
ritln 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' 
m, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
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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 
alınma önergesi (1/397) (S, Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

Görevleri hakkındaki Kanunun 36 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

19. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşımo, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde 
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. aayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

X 21. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyi© İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

22. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtıma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

23. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nei ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihî: 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) 

28. -~ Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S, Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976) 

29. — 22 . 11 , 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nei 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, Sayısı : 181) (Dağıtma terini : 
16 . 6 . 1975) 

30* — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkımdaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzen 
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komusyonu 
rap©ru. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 , 4 a 1976) 

31. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 vet428 nci maddelerinin de-. 
ğiiştMlmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S.- Sayısı : 319) (Dağıtma tariı 
hi : İl . 5 . 1976) 

32. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Miletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük tekilleri 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 
'başikanlı!kları• 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 Unsal'in, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

36. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

37. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayisı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 t 7 . 1975) 

38. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

39. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
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 İçtüzüğün 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 İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 42. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci 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 İçişleri 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 İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad« 
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

45. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

X 46. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve tçtüzü* 
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) 

48. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra* 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 49. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı i 
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1976) 

X 50. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın-* 
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağdtma tarihi: 
2 7 ; 4 : 1976) 



— 24 — 

X 51. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

52. '— İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
Ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

53. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

54. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

55. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 .5 .1976) 

X 57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazeııcir'in, tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Pla.ı ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

59. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sımitan 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 Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme aiınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
48 . 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 tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ye 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 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 

X 63. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bîr 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu rapora. 
(.1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

64. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S, Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

65. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar! (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

66. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 , 6 . 1976) 



67. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 .6 . 1976) 

68. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

69. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında katrun teki'fi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

70. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin oirino 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 6 . 1976) 

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 Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk 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 eklenmeline dair kanun tasarısı ve Içtüzü-* 
gün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner-* 
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağitma tarihi : 
22 . 6 , 1976) 

74. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunin 
nun 19 ncu maddesinin 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 saydı Enn 
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril-. 
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkını 
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat-sv 
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 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) (Dağıtma 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 141-8 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında,kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) Pağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

77. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril-! 
meşine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal-ı 
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko« 
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) v 

X 78. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata--
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci madı 
desin iri 5 ve 6 ncı 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, H75 sayılı İş Ka-< 
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin-t 
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 ncü fıkrasının (e) beni 
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
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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 tç 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 
değişffldiğe 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) 

82. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 1976) 

X 83. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki. 
14 . 7 . 1964 tarihlî ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (î/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

84. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

85. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

86. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 

vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili îihami Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayr 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 1 6 . 9 . 1976) 

88. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
ahnma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
il . 11 . 1976) 

X 89. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 .11 s 1976) 

93. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 

I İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 

I lî 4 11 . 1976) 



94. — Müesseselerde özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko 
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (SL Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

95. — Diyarbakır. Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ye 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 , 1976) 

X 96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nıin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü 
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 11 . 1976) 

97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24". 11 . 1976) 

98. — İstanbul Milletvekili II. 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 komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25.11 .1976) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 say.h 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 ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi: 9.12.1976) 

X 104. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtff 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 alını 
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı :.416) (Dağıtma ta* 
rihi : 17 . 12 . 1976) 

107. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zaraf-
sız'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kaibulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın-; 
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa« 
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 , 12 . 1976) 

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) (St 

Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 -, 12 5 1976) 

109. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca güsdeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 



110. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' | 
m, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu | 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad- i 
de eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 noi 1 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/687) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 , 1 . 1977) 

X 111. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşıkpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/617) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi: 4 .1 .1977) 

112, — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi, (2/22) (S, Sayısı: 424) 
(Dağıtma tarihi: 4 ,1 .1977) 

X 113. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluşlarında tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

114. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunun 68 nci maddesine 2 fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/624) (S. 
Sayısı: 426) (Dağıtma 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, İdarei 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'ın, 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 Sanh'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 : 11 . 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. — 5433 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 komisyonları." 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) 

126. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 



127. — Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82 de kayıtlı Hacıbekir-
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/558) (S. Sayısı : 
445) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1977) 

128. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 de kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarın
ca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3 .2 .1977) 

129. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/337) (S. Sa
yısı : 447) (Dağıtma tarihi : 3 .2 .1977) 

X 130. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı "cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/484; 
C. Senatosu: 1/520) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 2 . 1977) 

131. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
5953 sayılı Yasanın 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 
6 ncı maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin 
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yasa değişikliği önerisi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu raporu. (2/691) (S. Sayısı : 448) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1977) 

132. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/511; 
C. Senatosu : 2/104) (M. Meclisi S. Sayısı : 272'ye 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 594) (Dağıtma ta
rihi : 8 .2 .1977) 

133. — SosyaJ Güvenlik Sözleşmesi akdedilmiş 
ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanla
rın yaşlılık aylıkları hakkında kanun tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Halil Tunç'un, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları 
raporları. (1/405, 2/5C2, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da-. 
ğıtma tarihi : 8 .2 .1977) 

134. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/645) (S. Sayısı : 452) (Dağıt-: 
ma tarihi : 8 .2 .1977) 
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(M. Meclisi Birleşim : 45) 
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Köy ve Mahalle Muhtarlarma Mühtarhk Ödeneği Verilmesine ve 
Bunların 1479 Sayılı (BAĞ - tCÜR) Kanunu Kapsamına Alınma
sına Dair Kanun Tasarısının Komisyonunca Geri Alınan 1 ve 

2 nci Maddelerine Dair Plan Komisyonu Raporu. 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 9.2 . 1977 
Esas No. : İ/438, 2/28, 
58, 207,303, 379, 472, 513 
Karar No. : 136-1 nci Ek 

Millet Meclisi Başkanlığına 

18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine dair Kanun ta
sarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 4 arkadaşının, istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
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 kapsamına alınmasına 
dair Kanun teklifleri Komisyonumuzca daha önce görüşülerek, 10 . 6 . 1976 tarih ve 136 nolu kararıyle Yük
sek Başkanlığa sunulmuştu. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 günlü 42 nci Birleşimindeki müzakereler sırasında verilen 
önergeler üzerinde içtüzüğün 88 nci maddesine göre Komisyonumuzca geri alman 1 nci madde ile 89 ncu 
maddeye göre geri alınan 2 nci madde Komisyonumuzda mevcut önergelerin tetkiki suretiyle tekrar müzake
re edilip aşağıdaki şekilde karara bağlânrriiîtır. 

1. — Millet Meclisi Genel Kurulunda, 1 nci maddenin müzakeresi sırasında oylanan bir önerge ile Köy 
muhtarlarına verilecek aylığın göstergesi 200 ve 300 olarak kademeli şekilde kabul edilmiş idi. 

Bu defa Komisyonumuzda işin mahiyeti tefrik güçlüğü gibi sebeplerle nüfus ayrımında vaz geçilerek bü
tün köyler için tek gösterge kabulünü; bu aylığın köy tüzel kişiliğini temsille ilgililiği yönünden «Temsil 
ödeneği» şeklinde isimlendirilmesini ve tek göstergenin (100) olarak tespitinin uygun olacağı sonucuna varıl
mış bulunmaktadır. 

2. — ikinci madde ile ilgili on dört önerge incelenmiş ve yapılan müzakereler neticesinde Komisyonu
muzca bunlara katılınmamıştır. Ancak, bu maddedeki (90) gösterge rakamının birinci maddeye paralel olarak 
(100) olarak değiştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur., 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Malatya Elâzığ 

İsmet Sezgin Ahmet Karaaslan Hasan Buz 

Adama Bursa Denizli 
Osman Çıtırık Hüseyin S. Sungur Miktar azdır. 

Bu nedenle muhalifin. 
Hüdai Oral 
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Eskişehir 
M. İsmet Atığı 

istanbul 
Mustafa Parlar 

Kars 
Kemal Okyay 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Sivas 
Vahit Bozath 

içel 
İbrahim GÖktepe 

istanbul 
Muhalifim 

Engin Unsal 

Kayseri 
Muhtarlara ödenek verilmesine 

karşıyım. 
Cemal Cebeci 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Sivas 
Miktar azdır. Bu nedenle 

muhalifim. 
- A hmet Durakoğlu 

Zonguldak 
Sebatı Ataman 

istanbul 
Servet Bayramoğlu 

izmir 
Süleyman Genç 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Tokat 
Hüseyyin Abbas 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNl 

Köy ve Mahalle Muhtarlarına Muhtarlık Ödeneği Verilmesine ve Bunların 1479 Sayılı (Bağ - Kur) Kanunu Kap
samına Alınmasına Dair Kanun Tasarısı 

Plan Komisyonunca Yeniden Düzenlenen Metin : 

MADDE 1. — Köy Muhtarlarına 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 19 ncu maddesine 
göre köy derneğince muhtarlık temsil ödeneği olarak takdir edilecek ücret; ayda (100) göstergenin her yıl 
Bütçe Kanunu ile tespit edilecek kat sayının çarpımı île bulunacak miktardan az olamaz. 

Bu asgarî ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı Bütçesine konularak köy bütçelerine aktarılacak pa
ralardan sağlanır. 

MADDE 2. — Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, karşılığı İçişleri Bakanlığı Bütçesinden, İl özel ida
releri bütçelerine aktarılacak ödenekten sağlanmak suretiyle ayda (100) göstergenin her yıl Bütçe Kanununda 
tespit edilecek kat sayının çarpımı ile bulunacak miktar üzerinden muhtarlık ödeneği verilir. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtarları 15 . 4 . 1944 tarihli ve 4541 sayılı Kanuna göre ve Harç Pulu karşılı
ğında tahsil edecekleri harçları mal sandıklarına yatırırlar ve bunun % 25'i kendilerine prim olarak ödenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 367'ye 1 nci ek) 


