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2. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
kömür ve yakacak sıkıntısı konusunda gün
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3. — Kars Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
İçişleri Bakanının tutumu hakkında gündem 
dışı konuşması. 654:655 

B) Tezkereler ve Önergeler. 655 
1. — Millet Meclisinde kabul edilerek 

Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca Cum
huriyet Senatosuna gönderilen bazı kanun 
tasarılarının, görüşme tutanaklarıyla birlikte 
gönderilmediği nedeniyle Cumhuriyet Sena-

Sayfa 
tosu Başkanlığınca kabul edilmeyerek geri 
gönderildiğine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/521) 655:662 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu ve 9 arkadaşının; partizanca bir tutumla 
işçi sendikalarını bölmeye çalıştığı, işçi toplu
munu anarşiye ittiği, işsizliği önleyemediği 
ve işçi - memur ayırımı konusunda bugüne 
kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı iddia
sıyla Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergelerini geri aldıklarına 
dair önergesi. (11/21, 4/172) 662 

3. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseven 
ve 9 arkadaşının; anarşi konusunda gerekli 
önlemleri zamanında almayarak devlet otori
tesini zayıflattığı, ülkede can ve mal güven
liğini sağlayamadığı iddiasıyla Bakanlar Ku
rulu hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergelerini geri aldıklarına dair önergesi. 
(11/22,4/173) 662:663 

4. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref-
oğlu ve 18 arkadaşının; milli eğitimimizi 
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Sayfa 
Anayasa ve Atatürk ilkeleri doğrultusundan 
saptırdığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur hakkında bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergelerini geri aldıklarına dair öner
gesi, (11/23, 4/174) 663 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 663 

1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-
lu'nun, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla 
tadil edilen 140 ncı maddesinin 1 nci fıkra
sıyla 116 ncı maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun teklifi ile, Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu ve 4 arkadaşının, 

Hatay Milletvekili Ali Yılmaz, köy yolları konu- j 
sunda, 

Kayseri Miletvekili M. Şevket Doğan, Kayseri 
ile ilgili olarak TRT'de yapılan neşriyat hakkında ve 

İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan da, Tarsus'ta 
son aylarda zuhur eden şiddetli asayişsizlik ve ted- -
birleri hakkında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Görevle Cezayir'e giden Devlet Bakanı - Başba
kan Yardımcısı Faruk Sükan'a Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mete Tan'ın vekillik etmesinin, 

Açık bulunan İçişleri Bakanlığına C. Senatosu 
Sakarya Üyesi Hasan Fehmi Güneş'in atanmasının I 
ve 

Milli Savunma Bakanı Hasan Esat İşık'ın göre
vinden ayrılma isteğinin kabulü ile Milli Savunma 
Bakanlığına C. Senatosu Bolu Üyesi Neş'et Akman-
dor'un atanmasının uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşı- | 
nın; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalüas- I 
yon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında (11/28) ve 

Kırşehir Milletvekii Mustafa Eşrefoğlu ve 9 ar
kadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürünü ve 
dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı Ahmet 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi İbrahim Öztürk'ün, aynı konudaki ka
nun teklifleri ve Plan ve İçişleri komisyon
ları raporları. (2/112, 2/491, 2/583, 2/665) 
(S. Sayısı : 271) 663:686 

2. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 2/609; 
C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. Sayısı : 
142; C^Senatosu S. Sayısı : 799) • 686 

Taner Kışlalı hakkında (11/29) birer Gensoru açıl
masına ilişkin önergeleri okundu; Gensoru önerge
lerinin gündeme alınıp alınmaması hususundaki gö
rüşmelerin 31 . 1 . 1979 Çarşamba günkü Birleşim
de yapılmasına dair Başkanlık önerisi kabul edildi. 

Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 9 ar
kadaşının; Ege bölgesindeki bazı kömür sahalarının 
fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineye zarara uğ
rattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Baykal hakkında (11/24), 

Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 arka
daşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde ça
lışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrıca
lık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği ddiasıy-
la Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
kında (11/25), 

Muğla Milletvekii Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının; Bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağla
mak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Adalet Bakanı Meh
met Can haklarında (11/26) ve 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşının 
da; Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasarruflar
da bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedi
ği iddiasıyla Başbakan Bülen Ecevit hakkında (11/27) 
birer Gensoru açılmasına ilişkin önergelerini geri al
dıklarına dair önergeleri okundu; Gensoru önergele
rinin geri verildiği bildirildi. 

ı m t 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 650 — 
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Konya Milletvekii Aydın Menderes'in, Bütçe 
Plan Komisyonu, 

Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal'm, 
Adalet Komisyonu, 

Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in Dilekçe Kar
ma Komisyonu, 

Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu ve 

Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın da 10/12 esas nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerinden 
çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu-

Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 arkadaşı
nın; 4 . 1 .1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde meyda
na gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu ko
nuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesiyle (10/52), 

Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 arkadaşı
nın, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konusunda 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
okundu; gündemdeki yerlerini alacakları ve sıraları 
geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 
1978 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu. (5/30) (S. Sayısı : 272) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'in, 5434 sayılı 
TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve aynı Kanuna geçici madde eklen
mesine ilişkin kanun teklifini (2/556) geri aldığına 
dair önergesi okundu; teklifin geri verildiği bildiril
di. 

Sayın üyelerden bazılarına, ..Başkanlık tezkerele
rinde gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

Hastalıkları nedeniyle bu yasama yılında iki ay
dan fazla izin alan Balıkesir Milletvekii Hüsnü Yıl
maz ile 

II. — GELEN 

25 . 1 . 1979 

Tasarılar 
1. — Bakanlar Kuruluna ait bjrtakım yetkilerin 

ilgili bakanlıklara verilmesine ilişkin yasa tasarısı. 
(1/251) (Anayasa ve Plan komisyonlarına) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin de
ğiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı. (1/252) (Plan Ko
misyonuna) 

— 651 

Ankara Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'ye öde
neklerinin verilebilmesine dair Başkanlık tezkereleri 
ve 

Konya Milletvekili Şener Battal ve iki arkadaşı
nın, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı 
Kanununun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun teklifinin (2/5) doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi kabul edildi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Seyithanoğ-
lu'nun, 22 . 11 . 1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında ve 

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve iki 
arkadaşının da, İş Mahkemeleri kanun tekliflerinin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önerge
leri reddolundu. 

Komisyonlardaki açık üyeliklere siyasi parti grup
larınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 arka
daşının, 1 Mayısta Taksim Alanında yapılan göste
riler konusunda bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/8) yapılan görüşmelerden sonra redde
dildi. 

8/8 esas numaralı Genel Görüşme önergesinin bi
timinden sonra, denetim önergeleri için hazırlanma 
yönünden birleşimin kapanmasına dair Danışma Ku
rulu önerisi kabul edilerek : 

25 Ocak 1979 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.28'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Çanakkale 

Ali Fuat Eyüboğlu İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

No. : 33 

KAĞITLAR 

Perşembe 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili Burhan Karaçelik' 

in, Mehmet Hilmi oğlu Tahir Karauğuz'a Vatani 
Hizmet Tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun teklifi. (2/674) (Plan Komisyonuna) 

2. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
7 . 1 . 1932 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine dair Kanunun 28 nci maddesi ile aynı Ka-
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nunu değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi (ile değiştirilen 60 ncı madde
sinin birinci fıkrasına bir (c) bendi eklenmesine dair 
yasa teklifi. (2/675) (Adalet Komisyonuna) 

3. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 1721 
sayılı Hapishane ye. Tevkifhanelerin İdaresi hakkın
daki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi. (2/676) (Adalet Komisyonuna) 

4. — Gazüantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci madde
lerinin değiştirilmesi ve 503 ncü maddesine 2 fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi. (2/667) (Adalet Ko
misyonuna) 

5. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurum -
luoğlu'nun, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi. (2/678) (Plan Komisyonuna) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır; sayın üyelerin önlerindeki anahtarları çevir
dikten sonra beyaz düğmelere basmalarını rica edi
yorum. 

/. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara Belediyesinin çalışmaları hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — 3 arkadaşımızın gündem dışı söz is
temleri vardır, bunları sırasıyla yerine getireceğim. 

Ankara Belediyesinin çalışmaları hakkında Sayın 
Mustafa Başoğl'u, buyurunuz efendim. 

6. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurum-
luoğlu'nun, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına 
dahil memurlara ödenek verilmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/679) (Plan Komisyonuna) 

7. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurum-
luoğlu'nun, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 
1897 sayılı Yasayla değişik 43 ncü maddesinin (b) 
bendinin değiştirilmesi hakkında yasa teklifi. (2/680) 
(Plan Komisyonuna) 

8. — Malatya Milletvekili Recai Kutan'ın, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün tamamının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teküfi. (2/681) (Anayasa Komisyonuna) 

9. — Rize Milletvekilli Yılmaz Balta ve 2 arkada
şının, 12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 sayılı İktisadi Dev
let Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkın
daki Kanunun 32 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/682) (Plan 
Komisyonuna) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Değerli ar
kadaşlarım, birkaç gün önce Ankara Bahçehevler'de 
17 vatandaşımızın zehirlendiğini ve bunlardan bir işçi 
ile bir komiserin hayatını kaybettiğini üzüntü ile tes
pit etmiş bulunuyoruz. Ankara Belediyesinin gerekli 
tedbirleri almaması sonucunda canlarını kaybeden 

BAŞKAN 

DİVAN ÜYELERİ : 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 ncı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

: Başkanvetâli Ali Fuat Eyüboğlu 

Yılmaz Balta (Rize), Recep Özel (İstanbul) 

Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DI$I K 

— 652 — 
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bu 2 arkadaşımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyor ve 
yakutlarına başsağlığı temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kazanın meydana geli
şinden dolayı Ankara Belediyesinin kendinü haklı çı
karabilmek için gerçekleri saptırıcı beyanları, şu ana 
kadar yapılan beyanlarından hiçbirisi inandırıcı ol
mamıştır-

Belediye yetkilileri son olarak; «Biz, iş kazalarını 
sıfıra indirenleyiz» gibi bir bahane ile işin içinden 
çıkmaya çalışmaktadırlar. Aslında, meydana gelen 
olay, iş kazasından çok bir cinayettir ve esasen yet
kili sendika da bunu böyle değerlendirmiştir. 

Belediye gerekli tedbirleri almamıştır. Havagazı 
şebekesi ve reglaj istasyonları çürümüştür. Kadrolar 
yetersizdir, uzmanlık işleri düz işçilere yaptırılmakta
dır. Onarımda gaz basıncı kesilmeyip, durdurulma
mıştır. Yeterli gaz maskesi yoktur, ki bunu Belediye 
yetkilileri de dolaylı yoldan kabul ediyorlar. 

4 metre derinlikte olan reglaj istasyonlarına inme 
ve çekme halatı konulmamıştır, aramaya giden ekibe 
gerekli araç verilmemiştir, işçilere ilkyardım çantası 
bHe o olay sırasında gönderilmemüştir. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'mızın büyük bir 
şanssızlığı vardır maalesef. Bundan önceki Belediye 
Başkanı da, bu Belediye Başkanı da her nedense An
kara'nın Kızılay'la Çankaya'sı arasındaki yollarla oy-
nayarakr kimi- göbekler kurarak, kimisi gelip - şim
diki Belediye Başkanı - bu göbeklerin bir kısmını 
ortadan kaldırmak suretiyle, demir parmaklıklarla 
yollara ayırarak Ankara'nın trafik hizmetlerine ve 
ulaşım hizmetlerine yardım edebileceklerini sanmak
tadırlar. Oysa, bu yık yap uygulaması, esasen gelirle
rinin yetersiz olduğunu söyleyen belediyenin parala
rının tam bir çarçur edilmesinden başka bir işe ya-
ramamaktadır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Hükümet yetkilileri, aylarca burada Türk kamu
oyunu, «tsrafı önleyeceğiz, savurganlığı önleyeceğiz» 
diye avutmuşlar ve uyutmaya çalışmışlar; ama An
kara Belediyesinin bazı faturaları da şişirmek sure
tiyle hepimizden aldığı paraların çarçur edilmesine 
göz yummuşlardır. (AP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

^Değerli arkadaşlarım, aybaşları geldiği zaman va
tandaşlar, acaba bu ay Belediye benden ne kadar faz
la alacaktır gibi bir endişenin, bir korkunun içerisin
dedirler. Şimdi Belediye, yeni bir uygulama daha 
icat etmek suretiyle, «Depozito paralarını artırıyo
rum» demiş, ve kış kıyamet gününde bu parayı ya
tırmak için vatandaşlarımız diğer kuyruklara ilave 

I olarak saatlerce depozito yatırma kuyruklarında so-
I ğukta donmakta ve beklemektedirler. (AP sıraların-
I dan alktşlar) 

I Vatandaşlardan parayı tahsil edebilecek tedbirleri 
I bile alamayan bu solcu Belediyenin solcu yönetimi, 
I kadrolarını, kendisini işbaşına getiren militanlarla 
I doldurmuş ve ehliyetli işçileri gözünü kırpmadan so-
I kağa atmıştır. (AP sıralarından alkışlar) 

I Arkadaşlarım, biraz evvel arz ettim, yolların altı 
I üstüne getirilmiştir. İhtiyacı olan yerde demiri kul-
ı lanmayan Belediye, eğer söylenenler doğruys? bazı 
I yakınlarına iş bulma bahanesiyle Ankara'nın belli 
I yollarını demir parmaklıklarla birbirinden ayırmış 
I ve âdeta böylelikle dünyanın hiçbir yerinde görül-
I meyen derriir parmaklıklı yolu getirmek bu solcu Be-
I lediye Başkanına ve Belediye yönetimine nasip ol-
[ muştur. 

t Bütün bunlar olurken Hükümet ortada yoktur ve 
I Hükümet yetkinleri yoktur. Çünkü Hükümet kendi-
I sini ayakta tutabilmenin yollarından başka bir şey 
i düşünmemektedir. Kendi içerisinde meydana gelen 
I bunalımı çözeceğim diye "milleti her gün daha çok 
I bunalıma itmekten başka bir gayret gösterememek-
[ tedir. 
I Ankara Belediyesi yönetimi vatandaşların mese-
I lelerine çare bulmak yerine, bu meseleleri her gün 
I daha çok artırmaktadır. Artık gecekondulardaki çu-
I kur, delik deşik yolları değil, bu çukur ve delik deşik 
I yollar şimdi şehrin ana merkezline doğru kaymakta-
I dır ve bu Belediye yönetimi işbaşına geldikten sonra 
t gecekondularda çamurdan geçilmemektedir, yollar 
I pislikten geçilmemektedir. İşçilerin ücretleri zama-
t nında ödenmediği için, mlilitanlara ayrıldığı için An-
1 kara'nın çöpleri aylardan beri toplanamamaktadır. 
E Yarın sıcaklar başladığı zaman hepimiz bir hastalıkla 
t karşı karşıya kalacağız. (AP sıralarından alkışlar) 

l Sevgili arkadaşlarım, bu Belediyenin katkısı şu-
I dur :" Şimdi Belediye sanki bütün işleri haletmişçesli-
r ne sokaklarda hamsi sattırarak, sokaklarda hamsici-
t lik yapmak suretiyle üstlendiği görevleri âdeta uyut-
I maya çalışmaktadır. Belediye Başkanı işbaşına gel-
ı diği günlerde Ankara'nın belli yerlerine planlar as-
I mıştı. Ankara'nın bazı sokaklarını kapatmış, bazı 
I caddelerini kapatmıştı; bazı yerlere de ağaç diktiri-
I yoruz diye birtakım gösterilerle, tıpkı Genel Başka-
I nının, onun oraya gelmesi için gayret gösteren Genel 
I Başkanının gösterişçi programına katılarak, televiz-
I yondan eksik olmamak suretiyle Ankara'nın sorunla-
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rina çözüm getireceğini sanmış, ama kendisi aldan-
mış, fakat Ankara sakinlerini aldatamamıştır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Başoğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim. 
Şimdi Hükümetten oldukça çok bakanlığı olan ve 

bir de Yerel Yönetim Bakanlığını bünyesinde taşıyan 
Hükümetten, Ankara'da meydana gelen bu iş kazası 
ve daha doğrusu bu cinayet sonucunda ölen 2 vatan
daşımızın niçin öldüğünün hesabının sorulmasını, daha 
doğrusu yetkililerin bu işin üzerine eğilmesini ve An-
kara'rîiıi- gecekondu semtlerinin, Ankara'nın tümünün 
sorunlarının ele alınmasını diliyorum. 

Daha önceki Hükümetler zamanında işçiler üc
retlerini alamadıklarında «Demirel vermiyor, size 
para ödeyemiyoruz» diyenler, şimdi Hükümet de 
kendilerindedir; Başbakan Cumhuriyet Halk Partili
dir, Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partilidir, 
versinler milletin parasını ve milletin işleriini görsün
ler. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkül* ederim. 

2. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, kömür 
ve yakacak sıkıntısı konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Kömür ve yakacak sıkıntısı konu
sunda Sivas Milletvekili Sayın Ali Gürbüz; buyurun 
efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkanım, ar
kadaş Belediye Meclisinde sandı kendini. Burası Be
lediye Meclisi denetim mekanizması değil. Belediye 
Meclisi üyelerinin görevini buraya getirdi. Onun için 
zapta geçmesini rica ediyorum. (AP" sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Her milletvekili Tür

kiye'nin her meselesini kürsüye getirir. 
BAŞKAN — Evet Sayın Dağdaş, her meselesini 

sayın milletvekillerimiz bu kürsüde tartışabilirler. 
Buyurun Sayın Gürbüz; süreniz 5 dakikadır. 
ALÎ GÜRBÜZ (Sivas) — Sayın Başkan, muhte

rem üyeler; 
Yurdumuz şu günlerde kış aylarının en şiddetli 

günlerinli yaşamaktadır. Gezmiş olduğumuz Anadolu 
ve Doğu illerimizde odun kömür sıkıntısının vatan
daşı perişan ettiği bir gerçek iken, Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımızın yakacak sıkıntısının ol
madığını söylemesini hayretle karşılıyoruz. 
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I Başkent Ankara'da dahi Fuel - Oil bulamayan 
I apartman sakinleri nasıl ki battaniye ve yorganlarına 
I sarılmış tir tir titriyorlarsa, diğer illerimizde de du-
I rum aynıdır; hatta daha da kötüdür, Sayın Hükü-
I meti ve Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını 
I gerçekleri görmeye, halkı televizyona çıkarak aldat-
I maya değil, doğruyu söylemeye davet ediyorum. Mil-
I let yalandan bıkmış ve usanmıştır. Gerçek dışı be-
I yanlar ile Devleti küçük düşürmeye hiç kimsenin hak-
I ki yoktur. 
I Kömür sıkıntısı çeken illerimizden birisi de Sivas 
I ilimizdir. Kışın çok ağır geçtiği, havaların gayet so-
I ğuk olduğu cümlenizin malumudur. Kömür denen 
I madde Sivas'ta âdeta yok denecek hale gelmiştir. Şu 
I anda Sivas'taki kömürün fiyatı 2 500 liradır. Demir-
I yolu İşçileri Sendikası, 16 bin ton kömürün parasını 
I 10.2.1978 tarihinde toptan yatırdıkları halde, şimdiye 
I kadar almış oldukları kömür miktarı sadece 6 bin ton 
I civarındadır. Bugünkü tempo ile kömür verilecek 
I olursa, bu işçilerimiz 2 yılsonra kömürlerini ancak 
I alabileceklerdir. 
I İlgilileri, kar, kış iyice bastırmadan, ölüm ve don-
I ma olayları meydana gelmeden meselenin üzerine 
I ciddiyetle eğilmeye davet eder, 'işin hiç ihmale gele-
I cek yanının olmadığını bildirir, Yüce Meclise saygı-
I 1ar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Tekekkür ederim Sayın Gürbüz. 

I 3. *— Kars Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, İçişleri 
I Bakanının tutumu hakkında günde mdışı konuşması 

I BAŞKAN — İçişleri Bakanının tutumu hakkında 
I Kars Milletvekili Sayın Bahri Dağdaş, buyurun efen-
I dim .(AP sıralarından alkışlar) 
I Süre 5 dâlkika Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Teşekkür ederim Sa-
I yın Başkan. 
I Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuzda 
I bir Anayasa müessesesi olan örfi idarenin tebliğle-
I riyle, İçişleri ve Adalet Bakanlığının bu tebliğler kar-
j şısındaki tutumunu eleştirmek için söz almış bulunu-
I yorum. 
I Örfi idare komutanlarının hepsi, bütün bütün ör-
I fi idare kumandanları, Türkiye'de millet bütünlüğü-
I nü, ordu düşmanlığını, Türk Silahlı Kuvvetler 
I düşmanlığını yaydıkları için 16 tane gazeteyi kapamış-
I tır ve bu gazeteleri örfi idare bölgelerine sokmama-
I ya, eğer örfi idaçe bölgesinde hasılıyorsa da basılma-
I sini yasaklamıştır,. 
I Bununla bir şeyi tescil etmek istiyorum. Türkiye'-
1 de bir Anayasa müessesesi olan ve Türk Devletinin 
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içeride ve dışarıda düşmanlarını yok etmeye kararlı 
olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli temsilcileri 
olan. örfi idare kumandanları bu dergi ve gazetelerin 
aşın sol ve sola ait yayın yapan gazeteler olduğunu 
tebliğlerinde bildirmişlerdir. 

Burada birkaç tanesini tescil ettirmek için okuyo
rum: Halkın Kurtuluşu, Devrimci Halkın Yolu, Dev
rimci Halkın Birliği, Kawa, Roje Welad, Devrimci 
Yol, Kurtuluş, Partizan, Halkın Birliği, Halkın Kur
tuluşu Yolunda Gençlik, Özgürlük Yolu, Devrimci 
Proletarya, Ürün, Savaş ve şaline, böylte gidiyor. 

Şimdi örfi idare savcıları, kumandanları bu ga
zeteleri ve bu yayınları yasaklamıştır. Hiç duydunuz 
mu, bir yerden bir savcı, bir emniyet müdürü veya 
bir hâkim çıksın örfi idare dışında kalan vilâyetleri
mizde bu dergileri yasaklasın veya kapatsın? Şimdi 
doğru söyleyen kimdir? Bana göre doğruyu söyleyen 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcileridir. Bir şeye işa
ret ediyorlar: Türk Devletinin bekasına, Türk Devle-

B) TEZKERELER 

1. — Millet Meclisinde kabul edilerek Anayasanın 
92 nci maddesi uyarınca Cumhuriyet Senatosuna gön
derilen bazı kanun tasarılarının, görüşme tutanakla
rıyla birlikte gönderilmediği nedeniyle Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığınca kabul edilmeyerek geri gönde
rildiğine dair Başkanlık Tezkeresi. (3/521) 

BAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurula sunuşu 
vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 1 . 1979 ta

rihli 37 nci Birleşiminde görüşmeleri tamamlanıp ka
bul edilen, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 
647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5434 sayılı Kanu
nun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun, Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkrası
nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 1/130 Esas 
Numaralı Kanun Tasarısı ile 1462 sayılı Harp Okul
ları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 

tinin en büyük düşmanı aşırı solun komünizm oldu
ğuna işaret ediyorlar. Bu açıklık karşısında savcıları
mızın ve hâkimlerimizin lakayt kalması, örfi idare 
dışında, hakikaten üzücüdür. En büyük teminatımız 
olan Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin vermiş ol
duğu bu kararı yerinde buluyor, kendilerine vatan
perverlik duyguları ve Devletin, milletin vahdeti yö
nünden aylıkları bu karardan dolayı şükranlarımı arz 
ediyorum Yüce Meclisin huzurunda. 

Bu vesileyle de İçişleri ve Adalet Bakanını da va
zifeye çağırıyorum Anayasa doğrultusunda. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo»i sesle
ri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Sayın üyeler, bir hususu duyuruyorum: Hollanda 

Televizyonuna ait çekim yapılacaktır; sayın üyelere 
duyurmakta fayda gördüm. 

Gündeme geçiyoruz. 

VE ÖNERGELER 

Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da 1/173 Esas Numaralı Kanun Tasarısı ve Genel 
Kurulun 23 . 1 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde gö
rüşülmeleri tamamlanıp kabul edilen, 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair 1/153 Esas Numaralı Kanun Ta
sarısı ile 1/115, 1/145, 1/133, 1/134, 1/117, 1/174 
ve 1/157 Esas Numaralı Anlaşma ve Sözleşmelerin 
onayına ilişkin Kanun Tasarıları, Anayasanın 92 nci 
maddesinin gereği olarak, dosyaları ile birlikte Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına sunulmuş, ancak Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı, görüşme tutanakları ile 
birlikte gönderilmediği nedeni ile kanun tasarılarını 
kabul etmemiş ve geri göndermiştir. Adı geçen ka
nun tasarıları Başkanlığımızda beklemektedir. Anaya
sada, İçtüzükte ve gelenekte yeri olmayan bu duru- „ 
mu Yüce Kurulunuzun bilgilerine sunarım. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

iM'iMeit MeoM Baştanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündemin, özel gündem kısmında yer alan 11/21, 

11/22, ve 11/23 esas numaralı Gensoru önergelerinin 
geri alınmasına ilişkin tezkereler vardır, okutuyorum.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bi
raz evvel okutulan husus anlaşılmadı: Anayasanın 
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92 nci maddesini ihlâl eden bir durum var; onun için 
bu üzerinde öyle alel acele okunup geçilecek kadar 
önemsiz bir durum değildir. Yeni bir konuya geçme
den önce, o meseleyi, Meclis olarak, tezekkür etmede 
büyk fayda vardır; onu arz etmek istedim, çok önem
li bir durum. 

BAŞKAN — Terkar okutuyorum Sayın Battal; 
arkadaşlarımın daha dikkatli olmalarını rica ediyo
rum. 

(Başkanlık tezkeresi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuyorum. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Artaç't dinliyo
rum önce. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, bir 
bilgi meselesinin ötesinde, halen çevrilen bu kanunla
rın, zabıtları, konuşma zabıtları gitmemiştir diye, yet
kisi olmayan, Meclisin üzerinde murakabe hakkı bu
lunmayan bir Senato Başkanının çevirme hakkı bu
lunmadığı ve halen de Başkanlıkta beklediğine göre, 
bu kanunların Başkanlıkta dosyalarda bekletilmesi de
ğil, Genel Kurulda bunun gereğinin yapılması düşün
cesi bende hâkimdir. 

Sayın Başkanın «Bilgilerinize sunulur» tabiri, sa
dece bir bilgiyi sunmakla değil, Başkan, zannıma gö
re, Genel*Kurulun buna bir çare arama yolunda bir 
düşüncenin belirlenmesini istemektedir. Senato Baş
kanı eğer haklıysa, bu hakkı teslim etmesi lazımdır. 
Eğer haksız ise, Meclise karşı bu saygı dışı davranı
şını önlemesi yolunda bu Genel Kurulun karar alması 
gerekmektedir. 

BAŞKAN — Bir görüşme öneriyorsunuz. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Evet, görüşme açı

larak bir karara varılması gerekir. 
Aynı zamanda söz istiyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 73 
ncü maddeye göre grupların da iştirak edeceği bir 
müzakere açılması lazımdır. Çünkü, Anayasanın 
92 nei maddesine yorum getirilmektedir. Bu hususta 
müzakere açılırsa, Grup adına söz istiyorum. Açıl
ması lazımdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Anlaşıl
dı efendim. 

Konunun önemi nedeniyle ben de 73'e göre mü
zakere açılmasını faydalı görüyorum. Bu bakımdan 
gruplara ve 2 sayın üyeye söz verilecektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bu, Senato Başka
nının faşist bir uygulamasıdır. 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılacak görüşme 
20'şer dakika, kişisel olarak söz süresi de 10 dakikay
la sınırlandırılacaktır. 

Kişisel olarak Sayın Turgut Artaç, MSP Grubu 
adına Sayın Şener Battal söz istediler. 

Buyurun, Sayın Şener Battal. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasamızın 92 nci maddesiyle ilgili bir uygu

lama dolayısıyla huzurlarınızda bulunuyorum. De
ğerli arkadaşlarım, Anayasamızın 92 nci maddesi, bi
lindiği gibi, Millet Meclisince ikaıbul edilen metinleri, 
metin tabirini kullanarak, metin deyimini kullanarak, 
Senato Başkanlığına bu metnin verildiğinden itibaren 
azami 3 ay içinde otomatik olarak kanunlaşacağını 
belirtir ve acil hallerde 15 gün ve bu 1 aya kadar çı
kar kanunda. «Senatoda görüşülme süresi Mecliste 
görüşülme süresini geçemez» diye madde noktalanır 
ve azami süre de 3 aydır. 

Şimdi Sayın Senato Başkanı Atalay, Millet Mecli
si Başkanına ıbiır yazı göndererek, «bundan sonra Mec
liste kabul edilen kanunları Meclisteki önergeleriyle, 
Meclisteki zâbitlarıyla ıberaber istiyorum» diyor. Bu
rayla kadar güzel; «'ama b'ir tane tösltemffiyoruım, »matbaa
da acele bastırın, konuşma zabıtlarından 200 tane isti
yorum,,» diyor Söz gelimi şimdi gündemde bulunan 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 50 maddelik ka
nun; bu kanunu kabul edeceğiz, her madde üzerinde 
konuşan üyenin konuşmaları dahil, önergeleri dahil 
Meclis Başkanı bunları matbaada bastıracak ve Se
nato Başkanına verecek, tşte 92'ye göre Senatoda ka
nunun o 3 aylık müddetin başlangıcı, Senato Başka
nının bu teslim alış tarihi oluyor. 

Şimdi, öyle bir kanun düşününüz ki, iktidarın ho
şuna gitmedi, Meclis Başkanı da, farz edelim taraflı 
bir Başkan, ne yapacaktır? Matbaada makinelerin bo
zulmasından tutunuz da, bir çok mazeretlerle mat
baada baskı işleri bitmedi. Çünkü, çok maddeli bir 
kanun, bunun konuşma zabıtları, teksir edilme işi ve 
diğer hazırlıkları, önergelerin 200 adet basılması dik
kate alınırsa pekala bir zaman kaybı mümkün olacak 
ve müddetli kanunların icabında müddetinde çıkma
ması durumu doğacaktır. 

Bu durum 92 nci maddeye ciddi olarak getirilmiş 
bir yanlış yorumdur. Tabii Senato Başkanını kötü ni
yetli olarak yorumlamaya da kimsenin hakkı olma
mak, lazım gelir. Çünkü, senatörlere, her senatöre, 
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Senato gündemindeki kanunla ilgili olarak her sena
törün eline o kanunla ilgili Meclis müzakere zabıt
ları, önerge zabıtları ve kanuna ait mevzuat, diğer 
kanunlardaki temas ettiği metinlerle ilgili mükemmel 
bir dosya vermek güzel bir davranıştır. Senato için 
güzel davranıştır; ama bu davranışı yaparken, Anaya
sanın 92 nci maddesindeki süreyi ihmal eden bir an
layış getirilmesi yanlış olur; bir. 

ikincisi, böyle bir mükellefiyeti Meclis Başka
nından istemek 92 nci maddeye aykırı olduğu gibi, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 37 nci maddesinin son fık
rasına da aykırıdır. Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 
nci maddesi, komisyon başkanlarının resen böyle ge
len teklifleri baskıya verdirme veya 5 üyenin talebi 
halinde bu müzakere zabıtlarının matbaadan, basılma
sını yazılı olarak talep etme hakkını getirmiştir. Böyle 
olunca, içtüzükte sarih olarak Meclis Başkanına tahmil 
edilen böyle bir mükellefiyet yok iken ve matbaa im
kânlarının, Meclisin baskı imkânlarının zayıf olduğu 
da dikkate alınırsa, bunu bir mükellefiyetmiş gibi, 
«Gönderilen kanunu iade ediyorum» diyecek şekilde 
telakki etmek son derece yanlış olur; ama iyi niyetli, 
karşılıklı centilmenlik ilişkileri içinde, matbaanın meş
gul olmadığı zamanlarda bunları istemek, hatta millet
vekillerine bir kanun gelirken, emrine kütüphane bile 
tahsis etmek çok daha iyi, son derece mükemmel dü
şünceler; ama mükemmeli yapamıyoruz, fiili imkânsız
lık var. Kanunların süresini geciktirmek, yasamayı son 
derece yavaşlattığı gibi, birtakım suiistimallere, kö
tü niyetli uygulamalara da yol açabilir. 

Şimdi, Yüksek Meclisinizden bir müşterek tavır ta-
kınılmasmı, grubların bu manada konuşmasını istiyo
ruz. Senato Başkanı senatörlerine böyle güzel bir dos
ya verecekse, kendi imkânlarıyla, Meclis zabıtları ale
nidir, alır çoğaltır, senatörlere bu dosyayı verir. Şa
yet Meclis Başkanından böyle bir şey istiyorsa, kanunu 
alır kabul eder, Meclis Başkanına da der ki: «Bana 
şunun zabıtlarını matbaada bastırın, gönderin.» Ama 
92'deki süreyi geciktirecek, o süreyi azaltacak şekilde 
bir talep, bu son derece yanlıştır. Meclisimiz buna mü
saade etmemelidir, ciddi bir Anyasa ihlaliyle karşı kar- j 
şıya kalırız. I 

Ben meselenin tekniğini böylece ortaya koymuş ol- I 
dum. Zaten, Anayasa metninde de, «kanun metni» der, 
sadece 92'de değil, Anayasanın diğer maddelerinde de l 
metinden bahsedilir. Usul kanunlarında ve diğer kanun
larda, «metin» deyince, gerekçe ve kanunun kendi met
ni akla gelir. Bu sebeple 92'deki metin tabirini, Mec
liste yapılan müzakerelerin zabıtlarını da içine alacak j 

tarzda geniş bir şekilde yorumlamak da mümkün de
ğildir. Onun için, Meclis Başkanının bilgi olarak sun
duğu husus, bir Meclis kararı olarak, grubların konuş
masından sonra, âdeta bir spontane karar olarak te
bellür etmiş olacaktır. Bu hususu önemle belirtir, 
saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ka

badayı, buyurun. 
MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Yüce Meclisiniz Türkiye Cumhuriyetinde 3 4 - 3 5 

yılını doldurmuş bir Meclistir. Siyah Afrika'nın dün 
kurulmuş, sarı Asya'nın yeni teşekkül etmiş bir Mec
lisi değildir; teamülleri olan, gelmiş geçmişi olan, 
tatbikatı olan bir Meclistir. Bu kabil mevzularda 
şüpheye varılamayacak kadar uzun ömürler vermişiz, 
tatbikatlar görmüşüz. Teamülü de bir tarafa bıraka
lım, Anayasanın açık hükmü olan 92 nci maddesi ve 
içtüzüğün 37 nci maddesi aşikâr bir durumdadır. Yü
ce Meclisiniz, huzurlarınıza gelmiş olan bir kanun 
metnini kabul eder veya etmez; bu, Senato Başkan
lığının ıttılaına arz edilir. Gerisinin dilediği şekilde 
intacı, takdir ve tensipleri Yüce Senatonun bileceği 
bir iştir. Bir eski parlamanter arkadaşınız olarak ilk 
şahit olduğum mevzudur. Çok eski arkadaşım Sayın 
Atalay Bey, fikriyatını, iddialarını, esbabı mucibele-
rinü bilmiyorum, befllki (kendi iddialarında halküıdır; 
ama bildiğim kadarıyla Yüce Meclisimizde, gelmiş 
geçmiş teamüllere, Anayasanın açık seçik 92 nci 
maddesine, İçtüzüğün 33 ncü maddesinin ahkâmını 
korumaya ve bu teamüller üzere Meclisi işletmeye 
hepimiz zorunlu bulunuyoruz. 

istemek kolay şey. «Tek tek her kanun için Mec
lis zabıtlarını ve bu yolda verilen önergelerin suretini 
istiyorum» demek kolay şey, rakamı kolay, ama hiz
meti ağır olan bir istek Yüce Meclisinizin huzuruna 
gelmiş bulunmaktadır. Her çıkardığınız kanun için, 
gerek kanunlar üzerinde konuşulan zabıtların sureti, 
verilen önergelerin suretinin çıkarılması, Senato Ko
misyonu üyelerininkini de ithal edersek, 20O'e yakın 
dosyanın tanzimi demek, yükü alabildiğine ağırlaş
tırmak, işi çıkmaza sokmak, mümkün olanı âdeta im
kânsız hale sokmak gibi bir zorluğu, güçlüğü huzur
larınıza getirmiş bulunuyor. Bunu dille demek kolay, 
ama tatbikatta zaman bakımından, masraf bakımın
dan, doğacak birçok teknik zorluklar nedeniyle tatbi
ki güç olan bir mevzudur. 

Yine, Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanaatimiz 
odur ki, bu kabil Meclis Başkanlığınca havale edilen 
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bir kanunun sadece geri çevrilme yetkisinin Yüce 
Cumhurbaşkanlık makamına ait olduğu kanısında ol
duğumuzu belirterek, bugüne kadar yürütülegelen tea
mülün ve Anayasanın 92 nci maddesine göre işlem 
gören çığırın aynı açık ve sarih hükümlerle yürü
mesi ve yürütülmesi kanısında olduğumuzu arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Kabadayı. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Biber oğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Yüce Kurulda müzakere açıldığına göre, mütalaaları
mızı beyan edebilmemiz için Senato Başkanının geri 
çevirme yazısında gerekçe bulunup bulunmadığını ve 
neye dayandığını öğrenebilir miyiz? Tezkeresi var 
mı? 

BAŞKAN — Biraz önce okunulan gerekçe ve su
nuşta bu gerekçenin kısa bir özeti mevcut idi Sayın 
Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Onun dışında bir gerekçe yok mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Yok efendim. 
Gruplar adına başkaca söz isteyen?.. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına buyu

run Sayın Ok. 

AP GRUBU ADINA NURETTİN OK (Çankırı) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun çalışma 
dönemine girmesini hem temenni ettiğimiz, hem de 
büyük çapta arzu ettiğimiz böyle bir atmosferde, bu
gün Cumhuriyet Senatosundan gelen bir yazı ile yeni 
bir olayla karşı karşıya kaldığımızı tespit etmiş olu
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasinin bir yönüyle 
ağır işleyen mekanizmasından gerek teorisyenlerin, 
gerek bu işin içerisinde bizzat görev ifa eden kişile
rin şikâyet ettikleri bir ortamda ve Türk demokrasi
sinde 1960 Anayasasından sonra vücuda gelen mües
seseleri oturtma düşüncesinin yanı başında böyle bir 
olayı garipsememek mümkün değil. Partiler arasında 
dahi diyalogun gerektiği yönünde her gün türlü be
yanlara muhatap olduğumuz bir devirde, şimdi görü
yoruz ve tespit ediyoruz ki. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı ile Millet Meclisi Başkanı arasında bir ge
çimsizliğin, bir ters görüntünün, bir ters çalışmanın, 
Türk Parlamentosunda fevkalade zararlı rahneler aç
tığını tespit ediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yapılan çalışmalar, 1960 Anayasasının ışığı 
altında, 18 yıldan beri süregelmektedir. Gerek naçiz 
kanaatime göre, gerekse Grubumun tespit ettiği bir 
noktayı nazara göre, bugün karşılaştığımız olayın ar
dında bazı meseleleri aramak mevkiindeyiz. 

1960 yılından bugüne kadar vuku bulan bir tatbi
kat var, o günden bugüne kadar Millet Meclisinde 
kabul edilen kanun tasarı veya tekliflerinin zabıtla
rı, Cumhuriyet Senatosuna gitmemiş olduğu halde 
Senato bunu kabullenmiş. Ayrıca bunun çoğaltılarak 
Cumhuriyet Senatosuna gitmesi şimdiye kadar talep 
edilmemiş; ama şimdi, bu dönemde bakıyorsunuz, 
Cumhuriyet Senatosundan gelen bir teklifle, «Bun
dan böyle Cumhuriyet Senatosuna Millet Meclisinde 
görüşülen kanun tasarı ve tekliflerinin tutanakları 
gelmez ise - ve onu sürdüren beyan içerisinde - bun
dan 200 adet bastırılmaz ise, bu kanun tasarı ve tek
liflerini görüşmeyiz» deniyor. Anadolu tabiriyle, «Eski 
köye yeni âdet» getirmeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şahıslaştırmak istemiyorum 
mevzuu. Gerek Millet Meclisi Başkanını, gerek Cum
huriyet Senatosu Başkanını yakınen tanıyan bir ar
kadaşınızım. Buna ilaveten, 1961 yılından 1973 yılına 
kadar 12 yıl Millet Meclisi Başkanlık Divanında gö
rev ifa eden bir arkadaşınızım; ama böyle bir olayla 
bugün karşı karşıya kaldığım zaman, meselenin ar
dından acaba birtakım gizli düşünceler mi, vardır 
zehabına kapıldım. 

Zira değerli arkadaşlarım, muhterem Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı, yıllar yılı beraberce Müşterek Baş
kanlık Divanında görev vermiş olduğum arkadaşımız, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliği yaptı. Cumhu
riyet Senatosu Başkanvekili olarak 8-10 yıl Cumhu
riyet Senatosunda görev ifa eden bir arkadaşım, böy
le bir meseleyle o zaman tatbik mevkiinde bulunma
sına rağmen meşgul olmamış, ta ki, bugün yeni bir 
meseleyle bizi karşı karşıya bırakıncaya kadar. 

Sevgili arkadaşlarım, aslında Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde birtakım başların çekişmeleri, önü
müzde, açık ve aşikâr kendisini kabul ettirmektedir. 
Bunu hiçbir kafa inkâr edemez. Millet Meclisi Baş
kanı bir uygulama yapar, onun yanı başında Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanı değişik bir uygulma ile 
memleket efkârını işgal eder. Bu haddi zatında de
mokraside fikir müdavelesi şeklinde görünür; ama 
meseleleri ayrıntılarıyla müzakere ettiğimiz zaman, 
bir şahıs çekişmesi halinde tecelli ettiğini kimse inkâr 
edemez. 
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Bütçe Komisyonu Başkanı, bütçe zabıtlarını bas
tırır, Millet Meclisinin Başkanlık Divanında buna ait 
bir karar olmadığını işitiriz; bunun basım ücretinin 
tediyesinde .birtakım mesdleler karşısında kallınıır. Mat
baa, Meclisten parayı ister, Meclis Başkanlığı o pa
rayı ödemekten imtina eder, bir keşmekeş doğar. 

Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Başkanlığı 
kendine göre telefon adresleri bastını, Meclis Baş
kanı bundan habersiz olur, bu müesseseler arasında, 
müesseselerin tepesinde bulunan şahısların karşılıklı 
manasız çöküışmesii ve yarışmasını ortaya çıkaran bir 
tablodur. 

Böylesine bir olay karşısında değerli arkadaşla
rım, işi inada bindirmeden yapılacak iş, tahminime 
göre, Müşterek Başkanlık Divanımız vardır değerli 
arkadaşlarım; Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
sunun Başkanlık Divanları bazı ahvalde müştereken 
toplanırlar, bunun adına Müşterek Başkanlık Divanı 
denir. İşte, bize niyabeten görev ifa eden bu divan
lar, böylesine komplikasyon arz edecek mahiyette 
birtakım meselelerle karşı karşıya kalırlarsa, oturur
lar, seçilmiş kişiler, kâmil, kişiler, olgun kişiler hü
viyetiyle meseleye bir sıfat izafe ederler, meseleyi 
doğrulturlar, kanalına koyarlar ve Millet Meclisini 
gelip böyle meselelerle meşgul etmezler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Anayasanın 92 nci 
maddesi uyarınca, Mecliste vukubulan görüşmelerin 
tutanağının Cumhuriyet Senatosunda 18 yıldan beri 
gönderilmediği ortadadır. Gönderilse iyi olur. Bu yol
dan hareket ettiğimiz zaman, Cumhuriyet Senatosun
da 1979 bütçesi görüşülecek, 1979 bütçesi Senatoda 
görüşüldükten sonra tutanak tutulacak, bu tutanak 
süresi zarfında bastırılacak ve bütün Millet Meclisi 
üyelerine dağıtılacak. 

bu tatanakların her birimize ayrı ayrı dağıtılmasını 
isteriz. Buna da maddi imkân bulunmaz. Bu ne olur 
arkadaşlarım? O zaman Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu Başkanlarına çok değişik bir insiyatif 
vermek durumunda kalırız ve Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanları birtakım şaibeler altına 
girer Ne oiur? Millet Meclisinde bir kanun görüşül
dü, uzun bir kanun, büyük bir kanun, onun süresi 
zarfında zaptı bastırılamadı der, Millet Meclisi tuta
nağını göndermez, o kanunu engeller. Oldu mu? 

Değişik anlamda, Cumhuriyet Senatosundan Mil
let Meclisine gelmesi gereken bir kanun bu sefer 
Cumhuriyet Senatosunda, «Matbaada gerekli şekilde 
düzenlenemedi, bastırılamadı» gerekçesi ile Millet 
Meclisine intikal etmez. Orada obstrüksiyona neden 
olur, engellenir. Böylesine hareketlere gerek olmadığı 
kanaatindeyiz. 

Türk demokrasisinde 1960 Anayasasından sonra 
muayyen gelenekler teşekkül etmiştir, bu teşekkül et
miş olan geleneği böylesine bir yazı ile değiştirmek 
bence yerinde bir tatbikat olmamıştırv Olsa olsa, bu 
meseleyi daha rabıtalı bir çalışma düzenine sokabil
mek için kafalarda mevcut fikirler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Müşterek Başkanlık Divanında müza
kere edilir, radikal ve rasyonel birtakım tedbirler 
alınması gerekiyorsa o tedbirler orada alınır, burada 
da icra edilir. Bunun ötesinde, bu şekliyle vuku bu
lan bir bildirinin gerekçesine katılmak şu haliyle 
mümkün değildir; 18 yıllık tatbikat bu merkezde de
vam eürriiştir. Sayın Sırrı Atalay'ın 'da, Senato Baş-
kanvekili olarak gözünden kaçan, 10 yıl, 12 yıl Cum
huriyet Senatosu yöneticisi olarak gözünden kaçan 
bu unsurun şimdi hatırına gelmiş olması çok entere
sandır. Dolayısıyla, bunum arkasından, Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülecek 1979 bütçesinin zaptını 
Meclis isteme durumunda kalacaktır, o zaman Sena
todan bütçe buraya geldiği zaman, zabıtlar ve tuta
nak özetleri elimizde bulunmadığı için görüşme im
kânından mahrum kalacağız. 

1961 yılında bendeniz Millet Meclisi Başkanlık 
Divanındaydım. Biz bu meseleleri ayrıntılarıyla çok 
uzun müddet görüştük. Meclis matbaasının yeterli 
olamayışı, stenoların zabıtları süratle günü gününe 
deşifre etmekte imkân bulamamaları, bir günde Mec
liste birçok kanunların görüşülmesi ve bütün bu me
sdleler 'içerisinde bu rndkarizmaının Cumhuriyet Sena
tosundan gelen yazı gereğince işlemeyeceği anlaşıl
dığı içindir ki - gönül elbette, Cumhuriyet Senato
sunda ne görüşülmüş, bunun tutanağında kimler ne 

Değerli arkadaşlarım, bunu iyi düşünmek lazım. 
Yani, planla ilgili, bütçe ile ilgili konular, yüksek 
malumunuzdur ki, önce Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülür. Aynı kaideye tevfikan, 1979 bütçesinin 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülme zabıtları, tuta
nakları Millet Meclisi üyelerine, birer tane bastırılıp, 
süresi zarfında dağıtılmak imkânını bu Meclis yerine 
getirebilir mi? 

Demek ki, işi karşılıklı iddiaya vardırdığımız za
man, mademki Millet Meclisinde bir kanun tasarısı 
görüşüldüğü zaman bunun tutanağını 200 adet Cum-
hurit Senatosuna göndermek gerekir, o halde Cum
huriyet Senatosunda da, ister küçük ebatta olsun, 
ister büyük ebatta olsun, mahiyet itibariyle kanun 
tekniği ve tasarısı olduğuna göre, biz de mukabelen, 
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söylemiş, bunu öğrenmek ister. Millet Meclisinde tu
tanak nasıl düzenlenmiş, kimler ne görüş izafe etmiş, 
ne şekilde beyanda bulunmuşlar; Cumhuriyet Sena
tosunun bunları bilmesinde fayda olur, ama bu şek
liyle bunların mümkün olamayacağı anlaşıldığı için
dir ki - 18 yıllık tatbikat böyle süregelmiştir. 

O sebeple, çözüm yolu olarak önce bu mesele
nin; bizim kâmil insan, olgun insan, büyük insan di
ye Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 
başJkanvekiM seçitiğkntiz küsler tarafıridain böyle blilr 
yarışma halinde, bir sürtüşme halinde karışıklığa 
meydan bırakması yerine, düzeltilmesi, düzenlenmesi 
gerekir. Bunun bu şekilde düzelenmesini talep ediyo
rum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nurettin Ok. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına Sayın Altan Öymen, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALTAN ÖYMEN (An

kara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; diğer ar
kadaşlarımın da belirttiği gibi, hakikaten buraya gel
mesine lüzum dahi olmayan bir mesele karşısındayız. 

Bu, aslında bir matbaa meselesidir. Keşke Mil
let Meclisinin matbaası çok daha çabuk çalışsa ve 
burada yapılan bugünkü müzakerelerin zaptı hemen 
bu akşam basılıp, yarın bize dağıtılabilse. Bu hem bi
ze dağıtılması bakımından faydalı olur, hem de Se
natodaki arkadaşlarımıza dağıtılması bakımından fay
dalı olur. Çünkü, kanunlar buradan çıktıktan sonra 
Senatoya gidecektir. Orada da onlar görüp, • burada
ki müzakerelerde ne olduğunu iyice tetkik ederek 
orada görüşme imkânını bulmuş olurlar. 

Matbaanın çabuklaştırılması, daha iyi çalışması
nın temin edilmesi ayrı bir şeydir - bunun temin edil
mesi gerekir - ama bu yapılmadı diye Senatonun, 
buradan geçen yasa tasarılarını kabul etmemesi ay
rı bir şeydir. Bu olacak şey değildir. 

Arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, 18 yıldan beri 
uygulanan tatbikat, matbaanın çabuklaştırılması ko
nusu halledilinceye kadar en azından şimdilik devam 
etmelidir, yeni yeni usuller buraya getirilmemelidir. 

Arkadaşlarımın, bu olayların diyalogla çözülmesi 
yolundaki kanaatine, özellikle son olarak konuşan 
Adalet Partisi Grup Sözcüsü Sayın Nurettin Ok'un 
görüşlerine katılıyoruz. Diyalog, partilerarasında ol
duğu gibi, hatta onlardan çok daha önce iki Meclisin 
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başkanları arasında da gerekli ve faydalı bir şeydir. 
Böyle her şeyi yazışma yoluyla «gönderilen yasaların 
kabul edilmemesi suretiyle» bir mesele haline getir
mek yerine; iki Başkan birbirine telefon etse, bu te
lefonların üzerine de Başkanlık Divanları ortak top
lantı yapsalar, bu konuların buraya gelmesine de ge
rek kalmaz. 

Burada söylediklerimiz elbette Senato Başkanına 
yönelik olan kısmıyla bir temenni mahiyetindedir. Bu 
temennilerin oraya intikalini Sayın Başkanımızdan 
dileriz. Buradaki konuşmaların zabıtlarının hiç ol
mazsa bastırılarak mümkünse, yoksa bastırılmadan 
Sayın Senato Başkanına iletilmesini dileriz. Ayrıca 
matbaada yapılacak olan teknik düzeltmelerin, daha 
süratli çalışmasını sağlayacak tedbirlerin de alınma
sını Meclis Başkanından dileriz. Ama, demin de be
lirttiğim gibi, her şeyden önce bir diyalog kursalar 
da, bu konuların buraya gelmesine ihtiyaç hâsıl .ol
masa. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Teş-ekkür ederim. 

MEMDUH EKŞt (Ordu) — Sayın Başkan, kişi
sel olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kişisel olarak Sayın Artaç daha ön
ce söz istediler; ikinci olarak da zatıâlinize söz vere
ceğim Sayın Ekşi. 

Buyurun Sayın Turgut Artaç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arkadaşla
rım, Meclis tarafından Senatoya gönderilen kanun 
metinlerinin, görüşme zabıtları eklenmediği gerekçe
siyle geri çevrilmesi bir siyaset değil, Meclislerin ça
lışmasıyla ilgili bir mevzudur. Bunun bir tavsiye ve
yahut da oraya gönderilme şeklinde bir düşünce ile 
değil, meselenin esası ve kıstasları tespit edilmelidir. 
Biraz evvel bunu duyduğum zaman, bu işi garip; 
gaıip olduğu kadar da acaip olarak karşıladım. Me
selenin senelerce kürsüde tatbikatını yapan bir eski 
Meclis Başkanı ile halen Meclis Başkanı olan arka
daşlarımdan sordum, «Şimdiye kadar tatbikat ne 
merkezdiydi?» dedim. Bu görüşmemden sonra Sa
vın Nurettin Ok da burada tatbikatın gereğini ifade 
etti. Görüş odur ki, Anayasada ve içtüzükte, Sayın 
Senato Başkanının istediği sistem geçerli olmayan bir 
sistem. Ama tatbikat ve teamül olarak senelerce bi
zim Meclisimizdeki tatbikat budur. 

Burada şunu ifade etmek isterim ki, her Meclis 
kendi meselelerine hâkimdir. Her Meclis kanun ve 
Anayasa sistemi içerisinde meselelerini yürütür. Eğer 
bu meseleleri kişisel kabadayılık ve davranışlarla ya-
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parsak, meseleleri bir noktaya götürmek mümkün de
ğildir. 

Elbet ki Meclis kendisine gelen kanun teklif ve 
tasarılarını kabul ettiği metinle beraber Senatoya su
nacaktır. Meclis zabıtlarım- çoğaltmak Meclis iç ça
lışmalarını ilgilendirir, yani yönetimin iç çalışmaları
nı ilgilendirir, yoksa Meclis Genel Kurullarını değil. 

Bugün giden teklif ve tasarıların bu şekilde me
tinlerinin geri çevrilmesi, Hükümetin almakta oldu
ğu, alması lazım gelen tedbirleri bir müddet daha ge
ciktirmeye vesile olur. Halbuki, biz memlekette bir
çok hususlarda çok acil tedbir almak zorundayız. 
Eğer Sayın Senato Başkanının kişisel düşünce ve ar
zusuyla gösteriş kabadayılığına kendimizi kaptırır-
sak, bu Meclislerden kanunları çıkarmamız mümkün 
olmaz. Yarın, öbür gün Senatoda kabul edilmeyen 
bir kanun veya değiştirilmeye maruz kalan bir ka
nun Meclise geldiği zaman, Meclis Başkanı da yep
yeni bazı bahaneler bulur ve geri çevirebilir. 

Bu, şekilden mütevellit gelip gitmeyi Sayın Baş
kanların kendi aralarında halletmesinin ötesinde bir 
kural olarak Sayın Başkanların uyması lazım geldiği 
kanısındayım. îsterse Meclis müşterek divanları top
lansın, isterse kişisel düşünceleri olsun, şimdiye ka
dar, 18 senedir Parlamentomuzda yapılan tatbikatın 
aynen devamında Meclislerimiz mahzur görmediğine 
göre, Sayın Senato Başkanının bu davranışını ma
kul karşılamak mümkün değil. .Çünkü, Meclis Sena
tonun murakabesinde bir müessese değildir; Meclis 
Başkanlık Divanı da Senato Başkanlık Divanının mu
rakabesinde değildir. Aynı şey Senato için de vaki-
dir; ama şunu bilmek lazımdır ki, bu şekilde eften 
püften tabirini kullanarak, kanun metinlerinden gi
denlerin kabul edilmeyerek iade edilmesi, fuzuli, şah
si bir otoritenin ifadesi ve gösterişinden başka bir 
şey değildir. 

Sayın Meclis Başkanından, meselenin bu şekilde 
vazedilerek Senato Genel Kuruluna intikalini istir
ham ediyorum. Senato Genel Kurulunun fikirlerinin 
tamamını eğer Senato Başkanı ifade edemiyorsa, bu 
fikirleri yafrsıtamıyorsa, oradaki genel kurulda bizim 
gibi, nasıl ki kendi Başkanımıza ve Başkanlık Diva
nımıza direktif veriyor ve yol gösteriyorsak, Senato 
Genel Kurulu da fuzuli işlerle meşgul olan Senato 
Başkanına bu meseleyi hatırlatmalı ve yöntemini ta
yin edebilmelidir. 

Benim görüşüm şudur : Senato Başkanı, başka bir 
görüşme ve gereğe gerek kalmaksızın bunu kabul 
etmek zorundadır. Zorunludur, çünkü tatbikat bu-
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dur. Tatbikatın dışına çıkmak, yeni bazı fikirler ileri 
sürmek olur ki, bu hiç kimsenin haddi değil. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 
Sayın Memduh Ekşi, buyurunuz. 
MEMDUH EKŞt (Ordu) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Aslında, Millet Meclisi şu anda kendi huzuruna 

getirilmemesi gereken bir konu ile meşguldür. Sayın 
Senato Başkanımız, Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülüp kabul edilen kanun tasarı ve tekliflerinin 
Senatoya havalesinden sonra, Senatoda görüşmeyi 
sağlamak için bir koşul, bir şart getirmek istemiştir. 
O da, burada görüşülen kanun tasarı ve tekliflerinin, 
ancak zabıtla Senato Başkanlığına götürüldüğü tak
dirde Senatoda görüşülebilirliği hususudur. 

Değerli arkadaşlarım, gerek gruplarımızın çok 
değerli temsilcileri ve gerekse benden evvel konuşan 
değerli arkadaşım, aşağı yukarı meseleyi bütün açık
lığıyla izah etmiş bulunmaktadırlar. 

Sözlerimin başında, bu konunun buraya gelme
mesi gerektiğini ifade ettim. Onu, şunun için söyledim 
değerli arkadaşlarım : 

Senatomuzun Sayın Başkanı böyle bir görüşe var
mıştır. Bilmiyorum Senato Genel Kurulunda bir usul 
müzakeresi sonucunda mı bu noktaya gelindi, yoksa 
Senatomuzun değerli Başkanlık Divanı bu konuyu 
görüştüde mi Sayın Başkanımız Millet Meclisinin Sa
yın Başkanına böyle bir yazı yazdı veya doğrudan 
doğruya Sayın Senato Başkanımızın kendi düşünce 
biçimi midir? Bunu yazıdan ben şahsen anlayama
dım; ancak, doğrudan doğruya Sayın Senato Başka
nımızın kendi görüşü olduğu kanaatine varmakta
yım, yazıdan. 

Değerli arkadaşlarım, her ne suretle olursa olsun, 
konunun Millet Meclisine de getirilmemesi gerektiği 
kanaatini taşıyorum. Millet Meclisimizin Sayın Baş
kanı, böyle bir yazıyı aldıktan sonra, Genel Kurulu
muza getirmeden, bu Meclisin yönetiminden sorum
lu olan Başkanlık Divanına konuyu getirmeli idi ve 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanı bu görüşe katı
lır veya aksi bir sonuca varabilirdi. Görüşe katılırsa, 
uygulamayı bu şekilde yapabilmek için imkânlar var 
mıdır, yok mudur, bütün bunlar düşünüldükten son
ra, böyle bir görüşe katılır ise; zabıtları Millet Mec
lisi Başkanlığı bastırır, tasarıyla, teklifle gönderir, 
mesele kalmazdı. Ama buna maddi imkân olduğunu 
sanmıyorum ben. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı aksi görüşe varır 
idiyse, o zaman değerli Ok arkadaşımın ifade ettiği 
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gibi, her ne kadar bizim İçtüzüğümüzde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ortak bir başkanlık divanı yazı 
olarak yok idiyse de, uzun süreden beri bir uygulama 
vardır. Bu uygulamada, Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı ile Senatomuzun Başkanlık Divanı bir araya ge
lirler, böylesine müşterek noktaya varabilmek için 
bir görüşme yaparlar, sonunda bir görüş ortaya çı
kardı. 

Bence, bu tezkere Millet Meclisi Sayın Başkanımız 
tarafından Genel Kurula getirilmiştir, faydalı olmuş
tur, değerli gruplarımızın görüşleri de alınmıştır ama, 
konu Millet Meclisi Başkanlık Divanına götürüldük
ten sonra Genel Kurula gelmeliydi. Biraz evvel söy
lediğim gibi, Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu gö
rüşe katılırsa mesele kalmazdı. Çünkü, «maddi im
kân vardır, herhangi bir suiniyete veya suitatbikata 
gitmeyecektir» şeklinde bir görüş ortaya çıkarsa, o 
şekilde hareket edilir. Ama biz aksi görüşe varır isek 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı olarak, Müşterek 
Başkanlık Divanı toplanır ve bu görüş bir sonuca 
bağlanır ve Millet Meclisimiz de, Senatomuz da ve 
dolayısıyla yasa yapan bu iki kuruluş da herhangi bir 
zorlukla karşı karşıya kalmaksızın çalışır, kanaatini 
taşıyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekşi. 
Değerli arkadaşlarım, biraz önce Sayın Başkan

lığın, Sayın Genel Kurula sunuşundaki gerekçenin 
dışında herhangi bir gerekçe mevcut değildir. Zimmet 
defterine düşülen not, tutanaklarla beraber olmadığı 
için geri çevrildiğine dairdir. Bugüne kadar yapılan 
uygulama da, sayın üyelerin belirttikleri gibi, Meclis 
Başkanının yaptığı uygulamadır. 

Dileriz ki, bundan sonra, Sayın Başkanların bu 
meseleleri kendi aralarında daha anlayışla hallede
rek, çözüm yollarını kendi aralarında bulmaları im
kânı doğar efendim. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Yerimden bir soru 
sorabilir miyiz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ezgü. 
î. ETEM EZGÜ (Samsun) — Bu hareket, Mec

liste bir tedbir alınmadığı takdirde, fiiliyatta Senato 
Başkanının vetosu haline gelecektir; fiili bir veto ola
caktır. Bu bakımdan, Senato Başkanının Meclis Baş
kanına geriye çevirme tarihinin, 90 günün başlangıç 
tarihi olarak bu Mecliste karara bağlanmasını isti
yorum. Reisicumhura da bu durumun bildirilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, böyle bir karar alma 
imkânımız maalesef yoktur. Mümkün değildir. Bu 
mesele sadece görüşülerek Genel Kurulun bir bilgi
sine sunulması meselesidir. Temennimiz de bu yön
dedir. 

Görüşmeler tamamlanmıştır, teşekkür ederim. 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
9 arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikala
rını bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı 
iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergelerini geri aldıklarına dair 
önergesi. (11/21, 4/172) 

BAŞKAN — Gündemin, «Özel Gündem» kısmın
da yer alan 11/21, 11/22, 11/23 esas numaralı Gen
soru önergelerinin geri alınmasına ilişkin önergeler 
vardır, okutuyorum : 

Millet. Meclisi Sayın Başkanlığına 
Partizanca bir tutumla işçi sendikalarım bölmeye 

çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, işsizliği ön
leyemediği nedeniyle Hükümet hakkında verilen gen
soru önergemizi, siyasi parti gruplarının iştirakiyle 
yapılan Danışma Kurulu Kararı ile tespilt edilen gün
demdeki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine 
fırsat vermek için geri aldığımızı arz ederiz. 

Ankara Samsun 
Mustafa Başoğlu İ. Etem Ezgü 

Kocaeli Manisa 
A. Ali Sarıoğlu Yahya Uslu 

Burdur Bilecik 
Ahmet Sayın Cemalettin Köklü 

Bursa Amasya 
Ali Elverdi Muhammet Kelleci 

Adana Trabzon 
Hasan Gürsoy Kemal Cevher 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
3. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 ar

kadaşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri zama
nında almayarak devlet otoritesini zayıflattığı, ülke
de can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıyla 
Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergelerini geri aldıklarına dair önergesi. 
(11/22,4/173) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anarşi konusunda gerekli önlemleri almadığı ge

rekçesiyle Hükümet hakkında verdiğimiz önergemi
zi siyasi parti grup başkanvekillerinin iştirakiyle top-
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lanan Danışma Kurulunda tespit olunan gündemdeki 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine fırsat ver
mek için geri aldığımızı saygıyla arz ederiz. 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Afyonkarahisar 
Mehmet Özutku 

Manisa 
Yahya Uslu 

Bilecik 
Cemalattin Köklü 

Bolu 
Ahmet Çakmak 
Kahramanmaraş 

Mehmöt Şeref oğlu 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
18 arkadaşının; milli eğitimimizi Anayasa ve Atatürk 
ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur hakkında bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergelerini geri aldıklarına dair öner
gesi. (11/23, 4/174) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milli eğitimimizi Anayasa ve Atatürk ilkeleri 

doğrultusundan saptırdığı nedeniyle Milli Eğitim Ba
kanı hakkında verdiğimiz gensoru önergemizi, grup 
başkanvekillerinin iştirakiyle toplanan Danışma Ku

rulunca tespit edilen gündemdeki kanun teklif ve ta
sarılarının görüşülmesine fırsat vermek için geri aldı
ğımızı saygıyla arz ederiz. 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Artvin 
Mustafa Rona 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Samsun 
Ofhan Uluçay 

Kalhramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Antalya 
Sadık Erdem 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Erzurum 
Osman Demirci 

Çanakkale 
A. Nihat Akay 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Kütahya 
A. trfan Haznedar 

îzmir 
Erol H. Yeşilpınar 

Bingöl 
M. Sait Göker 

İstanbul' 
Nilüfer Gürsoy 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Antalya 
Galip Kaya 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine geçiyo

ruz. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 
gün ve '671sayılı Kanunla tadil edilen 140 ncı mad
desinin 1 nci fıkrasıyla 116 ncı maddesinin değiştiril
mesine ilişkin kanun teklifi ile, Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu ve 4 arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldının, 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi îbrahim Öztürk' 
ün, aynı konudaki •kanun teklifleri ve Plan ve İçiş
leri komisyonları raporları. (2/112, 2/491, 2/583, 2/665) 
(S. Sayısı : 27T) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyondan Gelen Diğer İşler» kısmı
nın birinci sırasında yer alan 271 Sıra Sayılı, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanunun 16 . 7 . 1965 Gün ve 
671 sayılı Kanunla Tadil Edilen 140 ncı Madde
sinin 1 nci Fıkrasıyla 116 ncı Maddesinin Değiştiril-

(1) 271 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

meşine İlişkin Kanun Teklifi üzerindeki görüşmele
re başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al
mış bulunuyor. 

Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oy-
larıınza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını isteyenler... Rapor okunmaya
caktır. 

Teklifin tümü üzerinde Adalet Partisi Grubu 
adına Sayın Hasan Ekinci, MSP Grubu adına Sayın 
Hüseyin Erdal; 

Şahısları adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, 
Sayın Ömer Lütfi Erzurumluoğlu, Sayın İbrahim To
puz ve Sayın Turgut Artaç söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ekinci. 

AP GRUBU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İl genel meclisi üyelerinin özlük hakkını düzen
leyen yasa, 16 , 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Yasayla 

— 663 — 



M. Meclisi B : 40 

değişik 116 ncı maddesine göre genel meclisi üyele
rine 60 lira ile 100 lira arasında ödenek verilmek
tedir. ti genel meclis üyelerinin özlük haklarını dü
zenleyen yasa 4 - 5 defa değişiklik görmüştür. Günü
müzde bu rakamın çok gülünç bir rakam olduğu 
açıktır. 

Bu konuda hükümetlerce birçok tasanlar meclis
lerimize verilmiş, birçok teklifler olmuş; fakat bir 
türlü, kanunlaşmadan kalmıştır. Şimdi ise, Yüce Ku
rulun önüne çok önemli bir teklif ve tasarı gelmiş 
bulunmaktadır. 

Biz Adalet Partisi Grubu olarak, il encümen üye
lerinin ödeneklerini düzenleyen yasanın kalıcı ve 
köklü bir çözüm getirmesini istiyoruz. İl genel mec
lis üyeleri 4 yıllığına seçilmiş, demokrasimizin uçta
ki temel taşlarıdır; mevcut görevlerinin yanında tem
sil görevi olan kişilerdir. Bugün kendilerine verilen 
ödenek fevkalade cüzi ve hatta gülünç denecek ka
dar azdır. Hele ülkemizde 1978 yılı gibi, hayat paha
lılığı bir yılda % 70, hatta % 100'e varan bir artış 
olduğu bir ülkede böylesine bir ücretin ne kadar ge
çersiz olduğu ortadadır. 

Bu nedenle, il genel meclisi üyelerine, kalıcı ve 
köklü ve özellikle sosyal adalete dayalı ve sosyal 
devlet anlayışına uygun bir düzenleme getirmemiz 
gerekmektedir. 

Dört yıl için seçilen il genel meclisi üyesinin hiç
bir sosyal güvencesi yoktur. Bugün evde çalışan 
hanımları ve tarımda çalışan ziraatçıları dahi sosyal 
güvenlik kapsamı içerisine alma gayretinde olduğu
muz bir dönemde, halk tarafından seçilerek vilayet
lere gelen ve bir yerde vilayette parlamenterin göre
vini. yapan bu kişileri sosyal güvenceden yoksun tut
mamız mümkün değildir. 

Bu nedenle, bunları ayrıca sosyal güvenceye ka
vuşturacak tarzda bir düzenleme getirilmesini Adalet 
Partisi Grupu olarak arzu etmekteyiz. 

Günümüzde, kendilerine verilen bu rakam çok 
düşük olduğu için, idarece birçok sıkıntılarda kalın
mış, hatta kendilerinin, asgari ücretin 3 300 lira ol
duğu bir dönemde, 3 300 lira üzerinden yararlandı
rılması düşünülmüş; fakat Asgari Ücret Tespit Ko
misyonu, bu kararı, il genel meclisi üyelerine uygu
lanamayacağı şeklinde tespit etmiştir. Bu nedenle, ya
sal bir düzenlemeyi zorunlu görmekteyiz. 

Birçok arkadaşlarımız tekliflerde 'bulunmuşlar, 
önümüze gelen teklifler içerisinde böylesine kalıcı 
ve köklü düzenlemeyi gösteren Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu'nun teklifleri vardır. Bu 
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teklif, il genel meclisi üyelerini Emeklj Sandığına 
bağlamakta ve bugünün şartları içerisinde geçinebi
lecek bir seviyede maaşını, ödeneğin verilmesini dü
zenlemektir. 

(Diğer teklifler bir hayli yalın görünmektedir ve 
özellikle kalıcı görülmektedir. Bu nedenle, biz grup 
olarak, böylesine önemli görevleri olan il genel mec
lisi üyelerinin ödeneklerini düzenleyen yasanın kalıcı 
olmasını diliyoruz. 

İl daimi encümenleri ve il encümen üyeleri ayrı 
ayrı düzenlenmektedir. İl encümenleri Aralık ayı
nın ilk haftalarında 40 gün çalışmaktadırlar. Bu 40 
gün içerisinde il merkezinde kalmakta, il merkezin
de otellerde kalıp, lokantada yemek yiyebilmekte, 
ayrıca bunların temsil vazifesi bulunduğu için, mun
zam birçok ödemeleri de olmaktadır. Demin ifade 
ettiğim gibi, katsayı sistemiyle bu düzenlemeyi yapar
sak, her yıl bir sorun olmaktan çıkar ve çözüm getir
miş oluruz. Devletin ve milletin onuruyla ve sosyal 
adaletle ilgili bir karardır. Bütün bir yıl il daimi en
cümen üyesi il merkezinde bulunuyor, kira veriyor 
ve her hafta il merkezinde toplantıda bulunması 
gerekiyor. Buna verilen ücret de 1 000 ilâ 1 500 lira 
arasında. Bunun da yine katsayı usulüyle düzenlen
mesi en iyi çözüm olacaktır. 

İl encümenleri ilin bütçesini düzenliyor ve bu
nun uygulamasını sağlıyorlar. Aralık ayında 40 gün 
toplandıktan sonra bir dahaki senenin Aralık ayına 
kadar, yatırımların uygulanmasını kontrol ve mura
kabeden de uzak bulunmaktadırlar. Bu konuda da 
bir düzenleme getirmekte yarar görüyoruz. 

Ayrıca, il genel meclisi üyelerinin harcırahları ko
nusunda yönetimde bir hayli tereddüt vardır; bazı 
illerde ödenebilmekte bazı illerde ödenememektedir. 
Bu konuyu da aydınlatacak bir düzenleme getirmek 
gerekmektedir. 

İl genel meclisi üyelerinin ödeneklerini düzenle
yen teklifleri, kalıcı ve katsayıya dayanan bir sis
temle Yüce Kurulun düzenlemesini diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hüse

yin Erdal, buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL 
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
1 6 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 
140 ncı maddesinin 1 nci fıkrası ile 116 ncı madde
sinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi üzerinde 
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Milli 'Selâmet Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Yüce Meclise Grubum ve şahsım adına 
saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, dört senede bir seçilen il 
genel meclisi üyelerimizin, kimi köyde ikâmet eder, 
kimi şehirde ikâmet eder, fakat bunların görevleri 
vilâyet merkezindedir. Genel kurul toplantısında 
ve daimi encümen toplantısında bulunması için işyeri
ni bırakır, evini bırakır, gelir merkezde ikâmet eder, 
çalışmalarını orada sürdürür. Bu çalışmalarında köy 
okulları, buna benzer hizmetler ve şehirdeki diğer 
hizmetleri tespit edip, onların bütçesini yapmak ve 
harcamalarını da takip etmek görevini yaparlar. 

Bu bakımdan, dört yıl için seçilen il genel meclisi 
üyeleri aslında sürekli bir görev yapıyorlar. Her ne 
kadar toplantı günlerinde, toplantıda bulunuyor ise
ler de, toplantı olmadığı zaman da, bir köyde veya 
bir şehirde ne ihtiyaç var, nereye hangi okul yapıla
cak, nereye bir hizmet gelecek, onun da araştırması
nı yapıp, bu hizmetlerin yapılmasını takip etme gö
revleri var. O halde, bunlar yalnız toplantı günü 
değil, toplantı yapılmadığı günlerde de çalışmakta
dırlar. Bunlar bugüne kadar, yeteri kadar ücret ve
rilmediği için mağdur olmuşlardır, verilen ödenekler 
otel parasını dahi karşılamamıştır. 

1965 yılından beri fiyatlar değiştiği ve paranın 
değeri düştüğü halde, bu üyelerin ücretleri artma
mıştır. Bu bakımdan, buraya bu teklifi getiren arka
daşlarımıza teşekkür ediyoruz; en büyük bir mesele
ye ve çok sıkıntı altında olan bu il genel meclisi 
üyelerinin derdine çare bulacakları için. 

Muhterem arkadaşlarım, il genel meclisi üyeleri, 
ayrıca 4 kişilik daimi il genel meclisi üyesi seçer ki, 
bu «Daimi» sözünden de anlaşılıyor ki, sürekli ça
lışırlar; ama bu devamlı her gün olmamakla beraber, 
haftada, 15 günde bir toplanır, daimi çalışmalarına 
devam ederler. 

il genel meclisi üyeleriyle daimi il genel meclisi 
üyelerinin ücretlerinin de farklı olması gerekir. Bu 
hususta verilen teklifler de farklı getirilmiştir. Şunu 
arzu ediyoruz: Bu getirilen teklifleri, daha sonradan 
değiştirmemek üzere daha etraflı inceleyip, bunların 
her ikisine de maaş vermek suretiyle bir devamlılık 
sağlamak daha iyi olacaktır. Bu, Devlet Personel 
Kanununa uygun veya diğer usulde olsa bile, bir 
devamlılık arz eden kanun çıkarmamız faydalı ola
caktır. Çünkü, bugün verdiğimiz delerler 1 sene son
ra daha az duruma düşecek, yani.i - 2 sene sonra 
yine bu kimseler mağdur olacaklar. 

O bakımdan, biz, sürekli bir ücret verilmesi, ya
ni artan fiyatlara göre ücret verilmesi taraftarıyız. 
Biz, şu anda teklif edilen, mesela oturum için 300 -
500 lira teklif eden arkadaşımızın teklifini alacak 
olursak, belki şu anda 300 veya 500 lira bir günlük 
masrafını karşılayabilir ama, 2 sene sonra bunun 
karşılayamayacağı aşikârdır. Çünkü, devamlı fiyat
lar artmakta, paranın değeri düşmektedir. Zaten bu
nu da durdurmak imkânı yoktur. O halde, bugünkü 
yevmiye olarak, ücret olarak verilen bu 300 - 500 
liranın da bence geçerli olmadığı kanaatindeyim. 

Yine, il daimi meclisi üyelerine, 4 kişilik üyele
re de 3 bin ilâ 5 bin lira bir maaş verilmesi düşünü
lüyor ve il genel meclisinin genel kurulundan veril
mesi düşünülüyor. Aslında bunu da il genel meclisi
nin genel kuruluna bırakmak da doğru değildir. Çün
kü, il genel meclisine bu takdiri verdiğimiz zaman, 
asgarisini de verebilir, azamisini de verebilir. Yani 
ücretlerin, maaşın aftmamasını isteyen bir grup çı
kar daha az ücret, (yani asgarisinden) maaş verebi
lir. Bu bakımdan, il genel meclisine bırakmadan, oto-
matikman devam eden bir maaş sistemine, ücret sis
temine getirmenin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 
Çünkü, belediye reislerinin durumu da aynı durum
dadır: «Belediye reislerinin maaşlarını belediye mec
lisi tanzim eder» der. 

Belediye reisinin tutumunu belediye meclisi tas
vip etmezse veya tasvip etmeyen grup fazla olursa, 
o zaman belediye reisinin maaşı düşürülüyor. Tutu
luyor, 10 bin liradan, 3 bin liraya, 5 bin liraya düşü
rülüyor ve belediye reisi mağdur durumda kalıyor. 
tşte aynı sıkıntının burada da olacağı kanaatinde
yim. Çünkü, burada da bu aylık ücretlerin, il genel 
meclisi tarafından tespit edilmesi ileri sürülüyor. 
Bence bu sonradan mahzurlu olur, yine aynı durum
da buraya kadar geliriz. Onun da il genel meclisinin 
dışında bir kurulun kararına veya 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa uydurulması kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biz, gayet tabii, bu hizmet 
eden ve halkın seçtiği kimselerin mağdur olmama
sını istiyoruz; ama şu anda da bu tekliflerin muğ
lak olduğunu kabul ediyorum, inşallah teklif eden 
arkadaşlarımız, bize daha aydınlatıcı bilgi verirlerse 
biz de onlara katılacağız. 

Temennimiz; bu çıkan kanun kısa bir zaman 
sonra tatbik edilemez duruma gelmesin ve artan fi
yatlara uyan bir kanun olsun. 

Milli Selâmet Partisi Grubu olarak bu kanunu 
tasvip ediyoruz, lehinde oy kullanacağız. Yalnız, bi-
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raz evvel arz ettiğim gibi, daha devamlı bir kanun 
olmasını tavsiye ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, belgeyi rica edi

yorum. 

CHP GRUBU ADINA DURMUŞ ALİ ÇALIK 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yıllardan beri il genel meclis üyeleri, Türk hal
kının içerisinde özellikle kendi bölgelerindeki çalış
maları yerinde izleyen, izlemesini kendi bölgelerinin 
sorunlarının tartışılacağı meclis salonuna getiren bir 
organdır. Bu organların, çalışma yöntemlerine genel 
olarak baktığımız zaman, gerçekten mali konuda güç 
sıkıntılar içinde olduklarını görüyoruz. 

İzleyici, yapıcı teklif getirecek olan bir organın el
bette bölgelerindeki çalışmaları çok iyi takip etmesi 
gerekiyor. Bu durumda, sayın üyelerin bölgelerindeki 
çalışmaları çek detaylı ve gerçekçi olarak getirebil
meleri için, mali sorunlarının, yani ücret sorunlarının 
bir çözüme kavuşması gerektiği zamanı geldiğine ina
nıyoruz. 

Bilindiği gibi, il genel meclis üyelerinin, nüfus 
durumlarına göre bölgelerinde ilçe ve kasabalardan 
ve köylerden kendi bölgelerini temsil için geldikleri 
bir gerçektir. O zaman, almış oldukları bu ücretler, 
onların ancak nakliye, hatta yatma ve diğer küçük 
masraflarını dahi karşılayamayack durumdadır, 

Bu kadar bozuk bir gelişmenin düzeltilmesinin za
manının çoktan geldiği inancındayız. Bunu yaparken, 
objektif ölçüler içinde iyi bir değerlendirmeden geçi
rilerek, il genel meclisi üyelerinin ve il daimi üyeleri
nin durumuna Yüce Meclisin bu noktada müdahale
siyle gerçekten durumunu saptamasında yarar görü
yoruz. Ve inanıyoruz ki, ücret sorunları çözüme ka
vuştuğu zaman siyasal partilerin ayak ve odak nok
taları olan bu üyelerin çok daha iyi araştır
malar yapacağı, daha iyi incelemeler yapaca
ğı, daha çok bölgelerine inme olanaklarını bula
cağı ve onun sonunda bölgenin anasorunİarinin mer
keze gelişlerinde gerçekçi rakamlar çıkacağı inancı 
ile Cumhuriyet Halk Partisi Grubumuz adına bu 
önerileri desteklediğimizi belirtmek; isterim. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durmuş 
Ali Çalık. 

Milliyetçi Hareket Partisi adına Sayın Turan Ko
cal. Yetki belgenizi de rica edeyim efendim. Buyu
run. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Grup adına ko
nuşacaktır. 

BAŞKAN — Evet. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul1) — Sayım Başkam, sayım milletvekilleri; 
İdareli Umumüyei Vilayat Kanununun 16.7.1965? 

gün ve 671 sayılı Kanunla Tadil Edilen 140 ncı Mad
desinin 1 inci Fıkrası ile 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin; Kanun Teklifi hakkında Milliyetçi Ha-' 
tfeket Partisi Grubunun görüşlerimi açıklamak üze
re ısıöz almış bulunuyorum!., 

Muhterem iartkadaşlariım, 'kanunun çıkış tarihli ittin 
Ibariîyle, isimlinden de anlaşılacağı gibi çdk eskiye da
yanan bir kanun ve eski ismi ile «itdare-i Unuuımiye-ıi 
Vilâyeti» Kanunu diye geçmekte. Halbuki bugün, bü
tün Türkiye'mizde ıbu isim yerime «İl Genel Meclisi» 
denmektedir 

IBurdla çılkairltıtığıimıiz 'bu kanunun çolk eski bir kan 
nün oluşu ve bu kanuna göre il genel mecliisii üyeleri
ne ödenen ücretlerin tespıM 1965 yılında tekrar bir 
değişikliğe tabi tuıtultmalk suretiyle, il genel meclisi 
üyelerine ne miktar ücret serileceği tıesıpıiıt olunmuş 
Mi. 

Fakat, 1965 yılımda şu dalktijkaya kadar geçen za
man içerisinde taihımliınıem, tialhminem değil 14 sene 
içerisinde 1965 yılının fiyatlarıyla 1979 yılının fiyat
ları arasımda en azımdan 1Q kat bir farklılık olduğu 
da meydandadır. 

Muhterem arkadaşlarım,, ili genel mneclisi üyeleri 
çalışmaları itibariyle, hepimizin malumu olduğu veç-. 
ihile, 'kendi aralarımdan daimi encümen üyelerini seç-
ımefcteller ve bu daimi encümen üyeleri hir yul daimi1 

olarak vilayet nıezidümde bir memur gibi çalışmalkta-
dırlar. Daimi encümen üyeleriniin dışında 'kalanlarisa, 
senenin muayyen •zamanlarımda, ımuiüad zamanlarında 
ımeclis top'lamtılarına iştirak ederler ve 'bu meclis topu 
lanitılarartda da yasanın omlara vermiş olduğu gerek
leri yerime getıiririer. 

İster i! daimi encümen üyelerine, ister ile meclisi 
üyelerine ödenen ücretler biraz evvel de ifade etmue-ı 
ye çalıştığım gilbli, bu günkü fiyatlar karşısında yok 
denıeoek duruma düşmüştür. Hatta o 'kadar iki, verilen 
ücretler bu arkadaşlarımızın, günlük kaldıikları otel
lerim ücretini dahi k^ılamflamakıtadn\ Değil ki ınai-. 
şetinli veya gidiş geliş̂  ücretlerimi: karşılasnn. 
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Yaısaıni'iı maddelerinle geçtiğimizde tekrar teker 
teker füdirîeriırrM gruplar olarak veya (kişisel olarak 
lif ade edeceğiz. Faikat il genel meclisi üyelerinin böU 
gelerinde verimi (bıir çalışma yapalbitaeleri, Vilayetin 
'biültçiesıinıin gerektiği yerlerde gerektiği sekiliyle haki
katen nerelerde lüzumludur, nerelerde ne gibi yatınm-
lar yapılaması iazıımdıır, yerinde incdıemıelertini yapalhil-
tmıeJeıli için de biiltakııım çalışmalara ihtiyaçları var
dır. Otuırdulklaırı odada, oturdukları masada bu çalış-ı 
maları yapmaya kalikaritaırsa vilayet bütçelerinin,: 
hepinizin de aynı fikre iş/lliırak ettiklerine inanıyorum, 
nasıl çarçur edildiğini de bilenlerdenim. Ama il ge
nel meclisi da'imi üyeleri, yatırıma lüzumlu olan yer
lerde gider bizzat görürler, incelerler ve hesaplarını 
kitaplarını ona göre yaparlarsa, daha müspet yönde 
bir hizmet yapacaklarına inanmaktayız. 

Yasanın ımıaddelerinfde de ttekrar görüşece
ğimiz gibi; il genel daimi meclis üyelerin© 
ve ili genel meclis üyelerinle, yasa 'iilö getiri
len ücretlerin ödenmesinde katsayı esasında, 
faikat oranlar dahilinde 'bir sistem getiriliyor tabanı 
ve tavanı olan bir sistem içersinde. Yamtoııyorsam 
benden evvel Milli Selâmet Farftlisi Grubu adına ko
nuşan; arkadaşımın tfildrlerihe aynen »iştirak ederek, 
bu alt ve üst sıınaıriamıalarıniin il genel rmecisi kararıy
la olması, birtakımı sürtüşmelere ve istenilen istenme
yen, hatita siyasetin de partücûliğlin de orada var ol
ması karşısında, bazı illerde tabanın bazı illerde de 
tavanın uygulanmaya başlanacalk, birtakım yanlış
lıklara ve tutarsızlıklara, çelişkilere haliyle sebebiyet 
verecektir. 

O nedenle ödenecek olan ücretlerin taban ve ta
van oranından ziyade, belirli ölçüler içerisinde ar
tan (fiyatlarla denk olarak, karşılıklı olarak, hayat 
pahalılığı ne kadar artıyorsa ödenen ücretlerin de o 
nispet içerisinde senelere göre ariftırimasını temin 
eden bir sistem getirilmiş olsaydı, çok daha iyi olur
du. 

Çünkü gelecek seneler olaralk, 3 sene 10ı sene son
raki ihtiyaçların bir daha Yüce Mecliste müzakere-ı 
sline lüzum kalmazdı kanaatini taşıımıatoayız. 

(Bütün bu duygu ve düşünceler içerisinde, il genel 
meclisi üyelerine ödenecek olan ücretlerin, ister daimi 
olanlara maaş; mutat seme içerisinde toplananlara 
oturum başı olarak ödenecek miktarların artırılması
nın, biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
memnuniyetle 'karşılandığını ve bu kanunun çütaay 
sittijda. müspet oy kullanacağımızı, taraftar dduguımu-
zu (b©yam löder, Yüce Meclisi saygı üe ««ilamlarız. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şahısları adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, 
Sayın Ömer lütfü BrzMrumluoğlu, Sayın İbrahim To
puz, 'Sayın Turgut Artâç ve .Sayın Emin Dalkıran söz 
istemişlerdir. İlk İki arkadaşa söz verme imikânımız 
vardır. 

IBuyurun Sayın Klöyllüoğtu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) - - Sa
yın Baskıan, sayın üyeler; (hepinize saygılarımı arz 
ederim 

(Bu görüşülmekte olan teklifi, il genel meclisi üye
lerimin ödeneklerini düzenleyen bir tekliftir. Teklif 
ilyi bir tekliftir. Şimdiye 'kadar çıkarılması geç kal
mış bir tekliftir. Biz de geçen dönemde bazı arka
daşlarla birlikte bu il genel meclisi üyelerinin ödenekn 
ferini artırmak için bir teklif vermiştik; fakat seçi
me gütmemiz, daha başka bazı imkânsızlıklar dolayı
sıyla Yüce Meclise indiremedik. 

Bugün 'bu teklifi görüşüyoruz. Bu teklifte ödenek
ler tespit edilmiştir. Yalnız 1 nci maddeki 400 ile 
500 Ira arasındaki miktar esnek (bir miktar değildir. 
Çünkü para değeri günden güne ve seneden seneye 
düşmektedir. Halbuki kanonların, gelip tekrar bir 
teklifin gelmesi ve görüşülmesi ibir hayli zaman işidir. 

Onun için, bu birinci maddeye bir esneklik getirtil-
mesli ve para değerinin düşmesiyle birlikte artırma
nın da sağlanması lazımdır. Biz bu madde hakkında 
bir önerge de verdik. Bu il genel meclis üyeleri de 
ımalum olduğu üzere seçimle gelen kimselerdir; seçi
min ne olduğunu hepimiz iyi biliriz, seçim zahmeti 
ve zo»r bir, .iştir- Bu arkadaşlar da seçimle gelirler ve 
4 sene mahalli idarelerin vazifelerini işlerini görür* 
ler, köylerin yollarım sularım elektriğini mektebini 
takip ederler, ibütçeyi yaparlar ve kararlaştırılan iş
lerin yapılıp yapılmadığını kontrol ederler. 

.Mademki, seçimle gelmektedirler. Seçim, zorluğu 
VÖ masraflı olduğu bilinen »bir gerçek olduğuna göre, 
ibu aricadaşılarıınr hiç olmazsa, masraflarını karşılamak 
İçin ödeneklerin artırılması lazımdır ve haktır. Bun 
gün bu arkadaşlara verilen ücret hiç denecek kadar 
'azdır, 70 Mra »İntaktadırlar. Bugün Haymana'dan 
Ankara 25 liradır, gidip 'gelme 50 - 60 liradır, bunun 
öğlen yemeği, yattığı takdirde yapacağı masrafı da 
düsiinjüırsek, bu çay masrafı dahi değildir. 

ıBiniaenaİeyh, bu kimseler seçim için toıjr sürü mas-
Vaıfa gdaım)işl€!rdıir, zahmete ıĝ rımıişleııd'ir mahalm işle
ri 'için bir vazife admışlardır, bu vazifeyi bihakkın 
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yapahimıelaıii için kendilerine rnaisrafiarıının ıkatrşılı-ı 
ğmı vermemiz lazımdır ive doğrudur. 

Yalnız dediğim giibi, ıbunıun sosyal adalete ve ıhun 
îgüınlkü para değerlime uyguin olması lazımıdır. Dün, 
1965 yılımda 70 İra 'belikli foliır yaraya meırhem olurdu,, 
ama (bugünı 70 lira bir (hiiçitjir, ıbir öğlen tyemeğimdö 
dmjsaıniM kariniinı ibile doyturmıaız. 

(Diz îbulndaın teste, bu toplanma ımlüddetlerimin de 
arttırılrnıa'sı haikikünda tnin ömjerige verdik. 60 gün güz 
dönemi, 50 güm de yaz dönemli liçin önerge verdik. 
(Bu ömargernlz geldiği zarmaın, bainıum lazımı olduğunu 
ive !bü işledin görülmıasi, takibi ve denetlenmesi içim 
lazım olduğu kanaafândeyliz. Sırası geldiği Zaman om
da da füiklirleriiımıiızli Yütoe Meclise arz edeceğiz. 

Bu tielkilfin foi'raz ömöa arz ötltiğkn maddelerine de 
esneklik getirilmek, yanıi para değariMın düşüşüme 
göne aıyarlanimıasıını temim ederek, çıikarılmiasıını arz 
leder, ısaygılarıimı sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğluı. 
.Sayın Ömer Llütiftü Erzuinuımluoğlu, ibuiyurıunuz. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Sırası gelmişken bir mesele üzerinde, 29 senedir 
durduğum bir mesele üzerinde ve Parlamentoya mü
teaddit defa getirdiğim, bazı devrelerde ele alınmış 
ve hazırlıkları yapılmış olmasına rağmen bir türlü 
çıkamayan, bazı politikaların karışması nedeniyle 
mahalli idareleri bugünkü dilenci durumuna getir
memize sebep olan bir noktaya temas etmek istiyo
rum. 

inşallah, bu işin mesul Bakanı Sayın özdemir'e bu 
nasip olur. 

Bendeniz kanun teklifinin buraya nasıl geldiğini 
arz etmiyorum. Çünkü, bu kanunun çıkmasını isti
yorum ve kişisel hiçbir isteğim yoktur; ama umumi 
istekten bahsedeceğim. Elinizde basılı olan sıra sayı
sına bakarsanız, bazı istifhamlar belirebilir, yeter ki 
çıkaralım. 

Aziz arkadaşlarım, bendenizin esbabı mucibesini 
okumuş iseniz, meri ve mevcut bugün değiştirilmesini 
istediğimiz kanun, 1913 tarihli kanun, tdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununun tdarei Hususiyei Vilâyat Ka-

, nununa hususi tutumunu ilgilendiren bir kanunun 
maddesini tadil ediyoruz. 

Artık bugün hikmeti vücudu ortadan kalkmış olan 
hususi idarelerin, amme-hükmi şahsiyeti olan köy ve 
belediyeleri devlete' dilenci durumundan kurtarma-
miz lazım. 
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Öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Bakana her gün, 
gündem dışı konuşmalarda söylendiği gibi; her bele
diyeden; bize para verin, belediye maaş veremeyecek 
duruma düşmüştür, yol, su, elektrik için para ver diye 
para isteyen belediyeleri dilencilikten kurtarmak lâ
zımdır. Yani, bu mahalli idarelere idarei ademi mer
keziyet sistemine mi, yoksa merkeziyet sistemine mi 
uygun bir prensibin getirilmesi zaruret halini almıştır 
aziz arkadaşlarım. 

Bu prensibi halletmek, bu kanunları; belediyele
ri, köyleri ve il özel idarelerini hakiki şahsiyetine 
kavuşturmak inşallah Sayın Özdemir'e nasibolur, biz 
de o zaman Sayın Bakanı takdirle karşılarız. 

Buraya böylece temas ettikten sonra, arz ettiğim 
bu tdarei Umumiyei Vilâyat, tdarei Hususiyei Vilâ
yat (1913 tarihli) Kanununun tadili, 1965'de son de
fa yine sadece bu ücretler ve maaşlar için de olmuş
tu. 1965'ten bu yana uzun zaman geçmiştir. Gerek 
daimi encümen üyeleri, gerekse genel meclis üyeleri 
vilayete geldikleri zaman kefelerindeki, il özel idare
lerinden aldıkları ücrete 8-10 misli daha fazla para 
katmadan geçinemezler; bu bir gerçektir. Yani, bizim 
bugün genel meclis üyeleri ile idare heyeti üyelerine, 
il encümen üyelerine verdiğimiz maaş, inanın tuta
cakları ev kirası değildir. 

Bu bakımdan bendeniz, bu kanunu teklif ettim; 
kanun teklifçisiyim, aynı zamanda, il özel idaresinin 
durumunu, belediyeyi ve köyü; köy kanununu da tek
lif etmiş bulunuyorum, Mecliste Dahiliye Encüme-
nindedir, onları da getirdim, hazırlıklarım var, geti
riyorum, ona henüz diyeceğim yok, ancak bu ka
nunun bir an evvel çıkması lazım. 

Yalnız, şuraya temas etmek istiyorum: Sayın 
Bakan herhalde, Dahiliye Komisyonu olarak bu tek
lifime uyarlar; kapıcıya, apartman kapıcısına, hade
meye, en ufak bir işçiye dahi sosyal hakkı verilir
ken, binbir türlü meşakkatle seçilmiş, hakikaten mü
him vazifeler gören daimi veyahut ta il genel meclisi 
üyelerine sosyal hakkını vermemek, emeklilik hak
kını vermemek, hakikaten büyük bir bühtan olur ve 
bu yarın başınızı ağrıtır, yarın gene gelir. 

Diğer kanun teklifiyle de, arkadaşlarımın teklif 
etmiş oldukları diğer kanunlarda emeklilik hakkı ve
rilmiş bir durum, bir madde yok. Sadece bendenizin 
yapmış olduğu teklifte, şimdi onu değiştirerek, bir 
önergeyle değiştirerek sadece bu kanunda değil de, 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda yapılacak bir 
ek madde ile bunlara, aldıkları ücret tutarında, diğer 
bazı sosyal hakları da, yani Sosyal Sigortalarda, Bağ-
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kur'da ve sair yerlerde geçmiş hizmetleri varsa, onla
rın da emeklilerine sayılması suretiyle ve Emekli San
dığına yük olmadan, borçlandırılma kaydını koyduk; 
borçlandırılmak suretiyle emeklilik hakkını tanımaz
sanız, Jıademeye tanıdığınız, bilmem kapıcıya tanı
dığınız bir hakkı, mühim vazifeler verdiğiniz il genel 
meclisi üyelerine tanımazsanız, büyük bir insafsızlık, 
büyük bir haksızlık olur. 

Biz bu hususta bir önerge verdik. Bu kanunun 
bir an evvel çıkması şarttır. Arkadaşlarımın birçok 
teklifleri var artırılması hakkında, Bendenizin tekli
finde, belli bir miktar teklif ettim efendim. Bun
dan emekli keseneğini, Meyak keseneğini, Mali Den
ge Vergfeünlij Damga VergMni, Gdlür Vergisini 
düştüm, ellerine net olarak bugünkü duruma gö
re 5 525 İra geçecek şekilde 'ayarlamıştım. Ay
nı zamanda bu 5 525 Mira da artırılan kat
sayı nispetinde her sene bütçede yapılacaikadeğişıik-
liklere göre bunlara da aksini sağlayacak şekilde 
yapmıştım. Amıa gelen teklif ve bilhassa grupların 
anlaşarak yapacakları teklif, bazı muayyen şeyler 
var, onları sizin takdirinize bırakıyorum, fakat ben
deniz bir teklif yaptım, bu maddeye ek olarak, kendi 
kanunumu bıraktım bir tarafa, teklif edilen kanuna 
bir ek madde ilavesini hassaten istirham ediyorum. 
Bu artırmalardan daha çok bunlara sosyal hakların 
tanınması, yani emeklilik hakkının tanınması, borç
landırılmak suretiyle tanınmasını hasseten Heyeti 
Umumiyeden istirham eder, bu kimseleri kısa zaman
da mali sıkıntıdan kurtaracağınız için hepinizi tak
dirle anar ve tekrar saygılarımı arz ederim aziz ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erzurumlu-
oğlu. 

Teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

îdaçei Umumiyed Vilayat Kanununun 16.7.1965 
Gün ve .671 Sayılı Kanunla Değişik 116 ncı Mad
desiyle 140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının De

ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 
Madde 1. — Idarei Umumdyei Vilayat Kanunu

nun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla deği
şik 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 116. — îl genel meclisi üyelerine, gö
rüşmelerin devamı süresince genel meclis kararıyla 
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günde 400 liradan az olmamak ve 500 lirayı aşma
mak üzere ödenek verilir.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde gruplar adına 
söz alanlar: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Sayın İhsan Kabadayı, CHP Grubu adına Sayın Du-
ıruikan. Şahısları adına Saym Mehmet Irmak, Sayın 
ibrahim Topuz, Sayın Dalkıran. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, ben 
de grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Ekinci grup adına. 
Sayın Kabadayı, grup adına buyurun efendim. 
MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına naçizane ka
naatlerimizi kısaca ifade etmek üzere huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. 

Kalkınmakta olan memleketlerin cümlesinde enf
lasyon, kabul edilmesi zaruri olan bir gerçektir ve 
olacaktır. Hatta kalkınmış memleketlerde daihi çağımız
da büyük rakamlara varan enflasyon vardır. Ama bi
zim memlekette maalesef son yıllarda bu enflasyon 
dayanılmaz bir hale gelmiştir. 

Zamlar yıldan yıla değil, aydan aya, hatta bazıla
rında günden güne birbirini takip eden zamlarla bir 
yarış halindedir. Böyle bir vasatta enflasyon, yazın 
güneşte eriyen kar gilbd, sıcak avuçtaki çabucacık eriyik 
veren buz gibi para, adıyla para olmak üzere kal
makta ve iştira gücüyle düşüp durmaktadır. 

Yarın huzurlarınıza aynı derdin tekrar gelme
mesi, demin arkadaşların veciz ve gerçekçi ifade 
eden duygularıyla, bu arkadaşların vazife yönlerini, 
bize çok benzeyen hizmet yönlerini anlattılar, bir ge
çerlilik taşımak üzere, her içinde bulunduğu devre 
göre şahsiyetini ve hizmetlerinin gereğini yapabilsin 
diye sabit bir rakam değil, bazı arkadaşlarımın kabul 
ettiği şekilde - Sanırım bir de önerge verildi - gü
nün startlarına göre değişen bir rakamla, hem 
onları geçindirecek, hem de vazifelerini gör
dürecek haysiyette tutucu bür foamülün Yüce 
Meclisçe bulunmasını daha makul görmekteyiz. 
Mesela 40 gibi hir rakam 45 gıiıbi bir rakam 
alınır, her sene bütçede kabul edilen katsayı ile çar
pılıp bu arkadaşlara yevmiye olarak verilirse geçerli
lik, devamlılık değeri, kıymeti olur. 

Ama sabit bir rakama bağlarsanız, sanırım ki bir-
iki sene sonraya varmadan bu dert tekrar huzurlarını
za yine gelecektir. Yapılan bir işin daifflilik taşı
ması için belli bir göstergenin katsayı ile çarpımı şek
lindeki bir neticeye maddenin tebdilini. Milliyetçi 
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Haraket Partisi Grubu olarak arzu etmekteyiz. Tak
dir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarız. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Kenan Durukan. 
Buyurunuz efendim. 
Sayın üyeler, maddeler üzerindeki görüşmeler 

gruplar adına 10 dakika, şahıslar adına 5 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA KENAN DURUKAN 
(Arnlkaıa) — Sayın Başkan, değerli arkadaştanım; 

Yasanın ismine bakıldığında «İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunu» diye günümüzde kullandığımız li
sandan oldukça eskimiş, anlaşıldığı kadarıyla Yasa 
da o derece eski. Aslında günümüzde bu Yasanın 
günün koşullarına uydurulması gereği ile karşı kar
şıya bulunmaktayız ve bu gerçeği benimsemekteyiz. 
Öncelikle bu Yasanın yeniden ele alınması ve tümüy

l e yenileştirilerek günümüz idaresinin gerektirdiği bi
çime kavuşturulması konusundaki çabaların yoğun-
laştırılmasına inanmaktayız; ancak bu çabalar sürdü
rülürken gerçekten il genel meclisi üyelerimizin üst
lendikleri görevin Önemi ile bağdaşmayacak ölçüde 
bir takım maddi sıkıntılar içerisinde bulunduğu ger
çeğini kabul etmekteyiz. 

Her ilin, özellikle büyük kentlerin ilçelerinden se
çilip, il genel meclisi toplantılarına katılmak üzere 
gelen arkadaşlarımızın günün koşulları karşısında, 
özellikle büyük kentlerde o barınma sorunları bu ya
sanın şu anda uygulanmakta olan harcırah hükümleri 
karşısında karşılanması olanaksız boyutlara ulaşmış
tır. Bu aşamada hiç değilse il "genel meclisi üyeleri
nin çalışmaları sırasında kendi aile bütçelerinden bu 
kamu görevini ifa ederken bir fon ayırmaya gerek 
kalmadan, kamu hizmetini yerine getirebilmeleri ba
kımından, ödeneklerin bir ölçüde günün koşullarına 
uydurulması gereğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın Ömer Lütfü Er-
zurumluoğlu, Sayın Mehmet Ünaldı ve Sayın İbra
him Öztürk'ün önerilerinin İçişleri Komisyonunda 
sonuçlanan ve bugün gündemimize gelen birleştiril
miş metninde, 1 nci maddede, il genel meclisi üyele
rine her oturum için, il genel meclisi kararıyla as
gari 400, azami 500 lira bir ödenek verilmesi ön
görülmektedir. 

Grubumuz, bu miktarın üzerinde tartışmak yerine, 
daha çok günün enflasyonist baskıları karşısında bu 
ücretin belli kıstaslarla, eşel-mobil sistemiyle hareket 
halinde bulunmasını ve her yıl bütçe kanunlarıyla 
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tespit edilen katsayıya paralel ölçüde bir artış göster
mesi görüşünü bir ölçüde benimsemektedir. Şayet, 
sayın Komisyon ve sayın Hükümet uyarsa, Gru
bumuz, İçişleri Komisyonunca kabul edilmiş; bu 
gereksinmenin daha iyi kavranmış olması karşısında 
böyle bir değişikliği öngörmektedir. 

Yüce Meclisin, böyle bir değişikliğe gerek duy
duğu inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durukan. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Hasan Ekinci, 

buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) 

— Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri, "görüşülmekte 
olan il genel meclisi üyelerinin özlük hakları, öde
nekleri konusunda 116 ncı maddenin «400 liradan 
az olmamak, 500 lirayı aşmamak üzere ödenek ve
rilir» -#ekli, daha önce izah ettiğimiz gibi, gü
nün şartlarınla uyıguiı değildir ve «kalıcı da deu 

ğildir. Bunun bir katsayıyla ve her yıl (ha
yat pahalılığına göre düzenlenmesi daha iyi bir 
şekil olacaktır. İl genel meclisi üyelerinin bu ödenek
leri her ne kadar hakkı huzur olarak nitelendiril
mekte ise de, 6 . 1 . 1961 gün, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 63 ncü maddesine göre, bunlar
dan Gelir Vergisi kesilmektedir. Ayrıca, diğer vergi
ler de kesilmiş bulunmaktadır. Bu maddeyle eline 
geçen miktarı iyi belirlemek lazım. Bugünkü hayat 
şartları içerisinde. 40 gün otelde kalan bir il genel 
meclisi üyesinin - lokantada yiyen ve misafirini ağır
layan, temsil vazifesi olan bu üyenin - eline geçecek 
miktar arzu edilen seviyede olmayacaktır. Bu nedenle, 
hayat şartlarının ve yıllık enflasyonun durumuna gö
re, gösterge sistemiyle düzenlenmesini Adalet Par
tisi Grubu olarak benimsiyoruz. Yüce Meclisin bu 
şekilde benimsemesini diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Gruplar adına başkaca söz isteği yok. Şahsı adına 

Sayın Mehmet Irmak, buyurun efendim. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan. 

değerli milletvekilleri, memnuniyetle müşahede et
mekteyim ki, il genel meclisi üyeleri, il daimi komis
yon üyelerinin ödeneklerinde günün şartlarına uy
gun olarak bir artırma yapmak temayülü Yüce Mec
liste belirmiştir; tasviplerinize mazhar olacağına da 
inanıyorum. Ancak, Komisyon müzakereleri sırasında 
muhalefet etmiş ve bir iki nokta üzerinde durmuş 
olduğum için, bu muhalefetimi Yüce Meclise arz 
etmek istiyorum. Muhalefet etmiş olduğum hususla
rın haklı olduğu inancındayım. Şöyle ki: 
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İl genel meclisi üyelerinin bir kısmı il daimi encü
men üyeleri olarak seçilmekte ve daimi görev yap
maktadırlar yıl boyunca. 116 ncı madde ile il genel 
meclisi üyelerine, görüşmelerin devamı süresince öde
nek artırma teklifi getirilmektedir. Ancak, il daimi 
encümen üyeleri de genel meclis toplandığı zamanlar 
daimli encümen üyesi olarak görev yaptıkları, o zaman 
çerçevesi içerisinde daimi encümen üyeleri olarak me
sai sarf etmedikleri cihetle iki defa ödenek almış ola
caklardır. Getirilen teklife göre hem 116 ncı madde 
ile - ki tasarının 1 nci maddesi oluyor - hem de ta
sarının 2 nci maddesini teşkil eden 141 nci madde 
ile iki defa ödenek almış olacaklardır. 

Bir koyundan iki post yüzülemeyeceği, yörük sır
tından kurban kesilemeyeceği halk deyimlerine göre, 
bu fakir milletin bütçesinden aynı şahsa iki defa 
ödenek verilmesini ben yerinde ve makul göremiyo
rum. Evet bu getirilen miktarlar az ise, ek olarak 
ödenek vermek lazım geliyorsa veya onu da artır
mak lazım geliyorsa, bu vatandaşlarımızın gerçek üc
retlerini tespit edelim, hakkını verelim ama, böyle 
aynı kanunun değişik iki maddesiyle aynı anda iki 
defa ödenek almak imkânını kapalı olarak, örtülü 
bir şekilde vermeyelim. Maddeyi buna göre düzeltelim 
demek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka mühim nokta, il 
daimi encümen çalışmalarına ve il genel meclis çalış
malarına vilayette vilayetin valileri başkanlık etmek
tedirler. Bu tasarıyla «il daimi encümen başkanı» de
mek suretiyle, valilerin başkanlık ettiği düşünülmek-
sizin başkanlara da bir zam getirilmektedir. Sayın 
valilere gerekiyorsa kendi kanunlarında ücretleri ye
tişmiyorsa ayrı bir zam getirilsin ama, aynı zaman içe
risinde aynı ayda, aynı senenin 40-50 gününde vila
yetteki mesaisinden ayrı olmayarak aynı mesai saatleri 
içerisinde çalıştığı ve Devletten maaşını aldığı halde 
ikinci olarak daimi encümen başkanı sıfatıyla ayda 
5 000 liradan ziyade bir meblağı lütfen yine bu fakir 
milletin kesesinden, bütçesinden ve kendilerine bir
çok imkân sağlanmış olunan ve oldukça da müreffeh 
bir hayat süren, lojmanlar temin edilmiş olan valilere 
vermeyelim diyorum. 

Maddenin bu şekilde düzeltilmesi yerinde olacak
tır kanısındayım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Sayın Erzurumluoğlu, 1 nci madde üzerinde mi? 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 

— Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, 6 ncı sıradası* 
nız. 

Şahısları adına; 1 nci sırada Sayın Irmak, 2 nci 
sırada Sayın İbrahim Topuz, 3 ncü sırada Sayın Emin 
Dalkıran, 4 ncü sırada Sayın Turgut Artaç, 5 nci sı
rada Sayın Köylüoğlu ve 6 ncı sırada Sayın Önler 
Lütfü Erzurumluoğlu. 

Buyurun Sayın ibrahim Topuz. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Bir çoğumuzun yaşından daha büyük bir kanu
nun burada elbirliği, gönül birliği içerisinde bir - iki 
maddesinin değiştirilmesi heyecanı içerisindeyiz. Bu 
heyecanı hepimiz duyduğumuz için, özellikle bütün 
vilayetlerimizde genel meclis üyeliği yapan ve bun
dan sonra genel meclis üyeliğine seçilecek olan arka
daşlar adına hepinize teşekkürlerimi sunmak, benim 
için şerefli bir vazifedir. 

Arkadaşlarımızın büyük bir heyecanla geçirmeye 
çalıştığı bu kanun maddesine ben bir değişiklik öner
gesiyle iştirak ediyorum ve bu önergenin kabulünü 
özellikle istirham ediyorum. 

Benim teklifim; il daimi başkan ve üyelerine Ge
nel Meclis kararıyla Memurin Kanununun barem 
cetvelinde bulunan 4 ncü derecenin 1 nci kademesi 
üzerinden aylık tahsisat verilmesidir. Bunun anlamı 
şudur Komisyonumuz 400 barem kabul etmiş, grup
larımız, grup başkanvekillerimiz 500 barem cetveli 
tespiti üzerinde anlaşmış veya anlaşmak üzereler. Biz 
her ne miktarda para ve ödenek verirsek verelim ge
nel meclis üyelerimizin sadece ve sadece ile gelip de 
çalıştıkları günkü mesailerinin karşılığını vermiş ol
muyoruz. Bunun anlamı 365 gün bulundukları ilçe
de ve köylerinde bütün ihtiyaçları ve köylerin, köy
lülerin onlara getirmiş oldukları dertleri dinlemek, 
mahallinde onları gidip görmekle mükellef olan bu 
arkadaşlarımıza verilecek olan tahsisat bir anlamda 
azdır arkadaşlar. Benim getirmiş olduğum önerge 
bugünkü anlamıyla ifade ediyorum; 14 katsayı ile 700 
çarpıldığında 9 800 lira brüt bir maaş ortaya koy
maktadır. Bunun da, maliyeci olan arkadaşlarımız bi
lirler, yarısına yakın bir miktarı kesildi mi ellerine 
5 bin lira civarında bir para geçecektir. 500 katsayı 
ile çarpıldığında 4 bin lira civarında bir para geçe
cektir. Belki rakam büyük gibi -görünür; ama, arada 
en fazla oynayacak miktar bin lira kadar net bir pa
radır. Gerek benden evvel konuşmuş olan arkadaşla
rımın ifade ettiği gibi, gerekse ben şu anda söyle
yeyim, bir lokantada, en basit en mütevazi bir lokan-
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tada yemek yediğini düşünelim bir arkadaşımızın, 
böyle bir arkadaşımızın, 150 - 200 liradan aşağıya 
dışarıya çıkması mümkün değildir. 400 - 500 lira 
vermek suretiyle ancak otelde kalması mümkündür. 
Bunu takdirlerinize sunuyorum. Hiç bir iddiam yok
tur. Tek arzum; bu konuda birleşmiş olan arkadaşla
rımızın, Sayın Bakanımızın ve Komisyon Başkanımı
zın iştirakiyle, 4 ncü derecenin 1 nci kademesi esa
sını kabul etmeleridir. 

Hepinize saygı, sevgi ve hürmetler sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır efen

dim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, 2 nci madde üzerinde söz istiyorum. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben de 2 nci madde üzerinde söz istiyorum. Bir deği
şiklik önergem var, onunla ilgili. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Değişiklik önergelerini geliş sırasına göre okutu

yorum, aykırılık derecesine göre muameleye koya
cağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16.1.1965 

gün, 671 sayılı Kanunla değişik 116 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Madde 116. — II genel meclisi üyelerine görüş
melerin devamı süresince genel meclis kararı ile, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü madde
sinin, 2 nci derecenin 1 nci kademesinde gösterilen 
gösterge rakamının, her yıl bütçe kanunları ile belir
lenen katsayı ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar 
kadar ödenek verilir. Aynı dereceden emekliliğe esas 
sayılır. 

Ankara Samsun 
ismail Hakkı Köylüoğlu Ilyas Kılıç 

Zonguldak Tekirdağ 
Kemal Anadol Nihan llgün 

Ankara Kayseri 
Kemal Kayacan Gani Âşık 

Niğde Ankara 
Burhan Ecemiş Cengiz Şenses 

Elazığ Ankara 
Faik Öztürk Alişan Canpolat 

Yozgat Antalya 
Turgut Nizamoğlu Kaya Çakmakçı 

Niğde 
Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu 

BAŞKAN — Diğer değişiklik önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun tadiline 

dair 1 nci maddenin aşağıdaki şekilde fleğiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Burdur 
ibrahim Topuz Ahmet Sayın 

Çorum Erzincan 
M. Kemal -Biberoğlu Timuçin Turan 

Kayseri 
M. Zeki Okur 

Madde 1. — Gerekçesi : 
Yurdun her köşesinden bağlı bulundukları ilin il 

genel meclisi üyeliğine, vilayetinin sorunlarına çözüm 
bulmak için maddi ve manevi varlığı ile gönüllü ola
rak seçilip gelen genel meclis üyelerinin, asgari 40 
gün süren toplantılara aralıksız olarak devam etme
leri, şehir (il) merkezinde otellerde kalmaları ve lo
kantalarda yemek yemeleri kaçınılmaz bir zorunlu
luktur. 

Bu zorunluğa, maddi gücü yerinde olan üyeler 
gibi, maddi gücü yerinde olmayan üyelerin katlan
ması da bir gerçektir. 

Genel meclis üyelerinin, değişen para koşulları 
karşısında bugün çok cazip rakamlar tespit edilerek 
kanun maddesine alınsa dahi, yıllarca sonra meyda
na gelecek olan para değerlerindeki aleyhte değişik
lik sıkıntılarının yeniden doğmasına meydan vere
cektir. 

Bu nedenle il genel meclisi üyelerinin toplantı
ların devam ettiği sürece bir barem karşılığında» üc
ret almaları öngörülmüştür. 

Madde : 1. 
(116) il genel meclisi üyelerine müzakerelerin de

vamı müddetince Memurin Kanununun, barem cet
velinde bulunan 4 ncü derece, 1 nci kademe üzerin
den maaş verilir. 

30 günü aşan günler için aylık tutarın 1/30'u he
saplanır. Ayrıca, aynı derece ve kademe karşılığı ka
nuni yolluk ödenir. 

Sayın Başkanlığ:*. 
Görüşülmekte olan tdarei Umumiyei Vilâyet Ka

nununun 671 sayılı Kanunla değişik 116 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesin saygı ile öneri
riz. 

Madde 116. — İl genel meclisi üyelerine meclis 
toplantılarına katıldıkları her bir gün için 657 sayılı 
Kanunun Devlet memurları için öngördüğü aylığa 

— 672 — 



M. Meclisi B : 40 25 . 1 . 1979 Ö : 1 

esas gösterge tablosunun 1 nci derece 1 nci kademe
sinin her yıl bütçe kanununda saptanan katsayıyla 
çarpımı suretiyle elde edilen rakamın otuzda biri nis
petinde hakkı huzur ödenir. 

Ankara Ankara 
Kenan Durukan Selahattin Öcal 

Ankara Ankara 
Semih Eryıldız A'^durrahman Oğultürk 

Ankara Ankara 
Altan Öyme^. Kemal Kayacan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci çerçeve 

maddesindeki 116 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Artvin Ankara 
Hasan Ekinci Mustafa Başoğlu 

Sakarya Ankara 
Güngör Hun" t. Hakkı Köylüoğlu 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Madde 116. — îl Genel Meclisi üyelerine meclis 
toplantılarına katıldıkları her gün için 657 sayılı Ka
nunun Devlet memurları için öngördüğü aylığa esas 
gösterge tablosunun 1 nci derece, 1 nçi kademesinin 
her yıl bütçe kanununda saptanan katsayıyla çarpımı 
suretiyle elde edilen rakamın otuzda biri nispetinde 
hakkı huzur ödenir. 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 116 ncı maddeye aşağıdaki fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 116 : 
Fıkra 2 : 
«Bu ödeneklerden vergi alınmaz ve haczedilemez.» 

Artvin Bilecik 
Hasai Ekinci Cemalettin Köklü 

Ankara Erzurum 
Mustafa Başoğlu İsmail Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesine aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesi arz ve teklif olunur. 
Fıkra : 
İl daimi komisyon üyeleri genel meclis toplantısı 

zamanında yalnız üyelik ödeneği alırlar. Kendilerine 
ayrıca daimi komisyon ödeneği verilmez. 

Yozgat Bursa 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu M. Emin Dalkıran 

Zonguldak Kocaeli 
A. Gültekin Kızılışık İbrahim Topuz 

Antalya 
Galip Kaya 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum efen

dim. Sayın Kenan Durukan'ın önergesi ile Sayın Ha
san Ekinci'nin önergesi aynıdır; birini okutup, işle
me koyacağım. 

«Madde 116. — İl Genel Meclisi üyelerinin Mec
lis toplantılarına katıldıkları her bir gün için 657 sa
yılı Kanunun Devlet memurları için öngördüğü aylı
ğa esas gösterge tablosunun 1 ncı derece 1 nci kade
mesinin her yıl bütçe kanununda saptanan katsayı ile 
çarpımı suretiyle elde edilen rakamın otuzda biri nis
petinde hakkı huzur ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

bu önergeye katılıyorlar efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Bir diğer önerge vardır, okutuyorum: 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 116 ncı maddeye aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 116. — Fıkra 2 bu ödeneklerden vergi alın

maz ve haczedilemez. 
(Hasan Ekinci ve arkadaşları) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Sayın Başkan, esasen Ge
lir Vergisi Kanunumuzda huzur hakkı kavramı içine 
giren gelirlerden vergi kesilmeyeceğine dair hüküm 
yardır. Önergenin bu kısmına katılıyorum, Komisyon 
olarak katılıyoruz; ancak, borcunu ödememeyi âdet 
haline getirmiş olan bir kişinin gelirine haciz konma
ması gibi bir kısmına katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Yasasında huzur hakkı, harcırah gibi, gider 
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karşılığı olan Ödeneklerin vergiden istisna edildiğine 
dair hüküm vardır, açıktır. Zaten bir düzenleme geti
rilecekse de, o yasanın maddesini değiştirmek gere
kir. Bu nedenle önergeye katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın teklif sahibi, Komisyon ve 
Hükümet vergi kesilmemesi hususunda sarahaten hü
küm olduğu için, borçlular kısmına dair hükme, de 
katılmadıkları için bu Önergeye katılmadıklarını bil
dirdiler. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Önergeyi geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Geri' alıyorsunuz efendim. 
Sayın önerge sahibi önergesini geri almıştır. • 
Diğer önergeler biraz önce kabul ettiğiniz önerge 

muvacehesinde işleme konmayacaktır efendim. 
Birinci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu

nun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 
140 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 140/1. — İl daimi encümeni başkan ve 
üyelerine genel meclis kararıyla 400 göstergenin her 
yıl bütçe kanunlarıyla belirlenen katsayı ile çarpımı 
sonucu elde edilecek tutarı kadar aylık ödenek veri
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına,?... 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Şük

rü Bütün. 

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ BÜTÜN (Ço
rum) — Sayın Başkanım ve saygıdeğer üyeler; 

Bugün çok memnuniyet verici bir diyalog içinde 
bu yasa görüşülüyor. İsteriz ki, bu diyalogun sağlığa 
kavuşabilmesi için, yalnız bütçede gider ekleyen mad
delerde değil de, bütçeye gelir getiren, yani vergi ka
nunlarında da bu diyalog sürsün ve böylelikle diya
log sağlığa kavuşsun; yoksa, kadük olur bunlar. 

Bundan böyle özellikle... 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşüyoruz Sayın 

Bütün. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Devamla) — Evet efendim. 
Şu anda görüşülen kanunla, yapılmak istenen şey, 

halkımızın yöresel ihtiyaçlarını gerek temsilcilere -
milletvekillerine ve senatörlere - gerekse ilgili devlet 
dairelerine, gerekse daimi encümen nezdinde sorunla
rını ileten ve iletim görevi yapan, şimdiye kadar mağ

dur edilmiş olan gerek daimi encümen üyelerinin, 
gerekse il genel meclisi üyelerinin mağduriyetine bun
dan böyle son vermeye çalışmaktan ve aslında gecik
miş olan bir hakkı iadeden başka bir şey değildir. 

Onun için, Grup olarak bu kanunu destekliyoruz. 
Kabul edilen kanunun, gelecekte, daimi encümen 

ve (il genel meclisi üyelerinin görevine fiilen yansıma
sını da ayrıca dileriz. 

MHP adına konuşan bir arkadaşımız özellikle, il 
daimi encümen üyelerinin, genel meclis toplantısı za
manında da ikinci bir defa olarak - daimi meclis üye
si, il genel meclisi üyesi diye - para alabileceklerini, 
bunun da bütçeye gereksiz zararlar getireceğini belirt
tiler. 

Durumun bu şekilde olmadığını da özellikle be
lirtirim. Çünkü, değişiklik getiren yasayı teknik ola
rak incelediğimiz zaman, değişikliğin 140/1 maddenin 
birinci bendine münhasır olduğunu görürüz. Kaldı 
ki, ikinci bendinde aynen şöyle denmektedir: «İl dai
mi encümen üyeleri, genel meclis toplantısı zamanın
da yalnız üyelik tahsisatı alırlar. Kendilerine ayrıca 
daimi encümen tahsisatı verilmez.» 

Bundan böyle de bu sakınca doğmamış oluyor. 
Bu kuşkuların da yersiz olduğunu, bir yanlışlık ola
rak belirtildiği kanısını da ayrıca belirtiriz. 

Bundan böyle, halk arasında söylenilen ve bizim 
de, kendilerine, «küçük milletvekili» dediğimiz daimi 
encümen üyelerinin ve il genel meclisi üyelerinin ken
dilerine, gereği gibi, yasal olarak da değer verildiği
ni bu meclis kanıtlamış bulunmaktadır. Bundan böy
le, Grubumuz, bu yasanın lehine oylarını belirtecek
tir. 

Tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ederiz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Gruplar adına Sayın Hasan Ekinci; şahıslar adı

na Sayın Mehmet Emin Dalkıran. Sayın Turgut Ar-
taç, Sayın Çağlayan Ege. 

Buyurun Sayın Hasan Ekinci. 

AP GRUBU ADINA HASAN EKİNCİ (Art
vin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İl daimi encümenlerinin ödenekleriyle ilgili 2 nci 
maddede, «belirtilen 400 göstergenin, her yıl bütçe 
kanunuyla belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu el
de edilecek tutarı kadar aylık ödenir» deniyor. 

İl daimi encümen üyeleri, vilayet merkezinde ev 
tutma zorunluğunda olan üyelerimizdir. Çünkü, her 
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hafta bir gün, asgari bir gün, toplantıda bulunmak 
mecburiyetindedir. Hangi ilimizde 3 bin liradan aşağı 
bir ev tutabilir bir il daimi encümen üyesi? 

Yeni düzenlemeyle, 400 göstergeyle 16'yı çarpar
sak - eğer kanunlaşırsa 16 olarak tespit edilirse, - brüt 
6 600 lira ediyor. Ayrıca, genel meclis ödenekleri ve 
vergilendirme kısmında - özel idare mevzuatından 
okuyorum - «il genel meclisi üyelerine ödenek adı 
altında yapılan ödemeler, 6 . 1 . 1961 gün ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 61/3 maddesine göre 
ücret sayılır ve vergilendirilir» denmektedir. Bu ne
denle, daimi encümenlerin ödeneklerini düzenlerken, 
vergiyi de düşünmemiz gerekmektedir. Ayrıca, 6 600 
liradan vergiyi de düşünce, eline 4 bin lira civarında 
bir para geçecek. 3 bin liraya kadar ancak ev tutabi
len bir il daimi encümen üyesi, vilayet merkezinde 
nasıl geçinebilecektir? Çoluk çocuğunu geçindirmeye
ceği gibi, temsil gücü ve temsil görevi verilen il en
cümenini de büyük ölçüde mağdur eder. 

Bu nedenle, Adalet Partisi Grubu olarak, günde 
hiç değilse 250 - 300 lira olacak tarzda, göstergenin 
500'ün üzerinde tespit edilmesini temenni ediyoruz. 
Gösterge 500'ün altında tespit edilirse, il daimi encü
men üyesinin, vilayet merkezlerinde büyük sıkıntıla
ra düşeceği ve bizim getirdiğimiz yeni düzenlemelerin 
bir anlamı kalmayacağı ortadadır. 

Biz Adalet Partisi Grubu olarak, il daimi encü
men üyelerine ait göstergenin 500 veya 500'ün üze
rinde bir rakamla tespit edilmesini istiyoruz. Önerge
miz de vardır bu konuda. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Gruplar adına başkaca söz isteği yoktur. 
Şahıslar adına Sayın Emin Dalkıran; buyurunuz. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Mevcut Idarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
1329 tarihinde muvakkat kanun clarak çıktığını bili
yoruz. Bu kanun birçok tadilata uğramış, 1929 sene
sinden başlamış, 1960 senesinde yeniden başlamış... 
Bunun lisanını dahi anlamak mümkün değildir; ben
deniz 4 sene vilayet meclisi azalığı yaptım. 

Şimdi, burada Yüce Meclis, yalnız özlük haklara 
ait meselenin üzerinde hassasiyetle durdu. Gerek ka
nun tekniği bakımından, gerek anlamlar ve vazifeleri 
bakımından Vilayeti Umumiye Kanunu bugünkü nes
lin anladığı bir kanun değildir, tefsir etmeye ihtiyaç 
vardır. 

Şahsi haklarını verdik; bu haklar hakikaten azdır, 
daha çok imkânlar olsa da onlara da versek... 

Yüce Meclisten ve Sayın Bakandan bir istirha
mım olacaktır: Mahalli idarelerin seçim ile gelen bu 
üyelerinin, Anayasanın 75 nci maddesine göre seçim
leri yapılır; mahalli idareler 112 nci maddeye göre
dir; 1İ6 nci maddeye göre de bakanlık kurduk; ama 
Vilayeti Umumiye Kanunu, maalesef öyle kelime
lerle doludur ki, öyle mevzuatı vardır ki, tefsire tabi 
tutmak ve onu ona göre yönetmek çok zordur. Hele 
yeni nesil, Siyasal Bilgilerden yeni mezun olmuş, vali 
olmuş arkadaşlarımızın anlaması dahi mümkün de
ğildir; ancak tatbikattan gelenler anlayabilir. 

Bu kanunla, Vilayet meclisi azalarının özlük hak
larını tanıdık; yalnız burada bir noktasını ihmal ettik; 
Sayın Erzurumluoğlu'nun teklifinin içerisinde var idi; 
ama kanunun bize geliş şekliyle onu görüşemedik; 
şimdi bir önergeyle de takdim ediyoruz: Herkesi ya
rın endişesinden kurtarmak isteyen, sosyal devlet an
layışı içindeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, yi
ne bu millet için, bu memleket için çalışan vilayet 
meclisi azalarının, azalık müddetleri devam ettiği 
müddetçe, Sosyal Sigortalardan veya Emekli Sandı
ğından sigortalanması, yarın endişesinin ortadan kal
dırılması konusunda da yardımcı olmasını; az sonra 
gelecek olan teklifimizin kabul edilmesini; bu tasarı
nın daha da geniş imkânlar içerisinde ele alınmak su
retiyle, Türk milletine hizmet edenlere hayırlı olma
sını temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Sayın Artaç?.. Yok. 
Sayın Ege?.. Vazgeçtiler. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen yok. 
Değişiklik önergeleri var; bunları, geliş sınasına 

göre okutup, sonra aykırılık derecesine göre işleme 
koyacağız: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 2 nci 

maddesiyle değiştirilen Idarei Umumiye-i Vilayat 
Kanununun 140 nci maddesinin 1 nci fıkrasında ge
çen «400» göstergenin «500» olarak düzeltilmesini 
arz ederiz. 

Nevşehir istanbul 
Esat Kıratlıoğlu Çağlayan Ege 

(Önerge sahibi) 
Ankara Hatay 

Al'tan Öymen Sabri Öztürk 
Ankara 

H. Turgut Töker 
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Gerekçe : Bugünkü hayat şartlarına göre «400» 
katsayı kabul edilirse, il merkezlerinde devamlı gö
rev yapacak bu yöneticilerin masraflarına «400» kat
sayının karşılığı yeterli değildir. 

Bu görevlilerin ellerine «400» katsayı kabul edi
lirse 3 500 TL. civarında ücret geçeceğini saptadım. 

Bu ücret çok azdır. Görev, yani daimi encümen 
üyeliği hemen hemen günün 24 saatini alır. Başkan 
ve üyeler birlikte düzenli çalışırlar. 

Emeği yüce değer bilen parlamenter arkadaşları
mın takdirlerine sunarım. 

BAŞKAN — Bir diğer önerge vardır, okutuyo
rum: 

Başkanlık Divanına 
İdare-ii Umumiye-i Vilayat Kanununun 16.7.1965 

gün ve 671 sayılı Kanunla değişlik 140 ncı maddesi-
nlin birindi fıkrasını aşağıdaki şekilde öneririz. 

Çorum İzmir 
Şükrü Bütün Akın Simav 
Diyarbakır Konya 

Sami Gökmen Hüseyin Kaleli 
Malatya 

Ali Kırca 

140/1 «ti daimi encümeni başkan ve üyelerine ge
nel meclis kararıyla 500 göstergenin ter yıl bütçe ka
nunlarıyla belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu elde 
edilecek tutarı kadar aylık ödenek verilir,»! 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tdarei Umumiyeyi Vilayat Kanununun tadiline 

dair 2 maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmelini 
teklif ve arz ederiz. 

Kocaeli Burdur 
İbrahim Topuz Ahmet Sayın 

Çorum Erzincan 
Kemal Biberoğlu Timuçin Turan 

Kayseri 
Zeki Okur 

Gerekçe : İl Daimi Encümeni Başkan ve üyelerine 
değişen para değeri gözönünde tutularak, filerdki yıl
larda devalüasyonlar neticesi paranın değerinde aleyh
te olmak üzere bir çok kereler meydana gelecek olan 
değişiklikler neticesinde, şu anda olduğu gibi, 1965 yı
lında tespit edil-m'iş bulunan 1 0 0 0 - 1 500 TL.'lık as
gari azami miktarlar, o günün şartlarında bir mana 
ifade ederken, bugün belli ölçüler içinde değer kay
betmiş ve alım gücü çok azalmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle, maddede ödenek miktarının konul
ması yerine, Memurin Kanununda her yıl bütçe ile 

birlikte tespit olunan 4 derecenin 1 ncî kademesinin 
karşılığı tutarında bir ödeneğin aylık ücret ola
rak verilmedi, kanunun İleriye dönük sıhhatli bakımım
dan yararlı olacaktır. 

Madde 2 140/1. — İl Daimi Encümeni 'Başkan 
ve üyelerine genel meclis kararı 'ile, Memurin Kanu
nunun barem cetvelinde bulunan 4 ncü derecenin 
1 udi kademesi üzerinden aylık tahsisat verilir. 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesi : Madde 2'ye dair. 
Sayın il daimi encümen başkanları seçimle gelen 

elemanlar olmayıp, vali olarak görevli ve maaşlı hiz
mete mahsus zamanlarını, daimi encümen başkanı ve
ya il genel meclisi başkanı olarak ayırdıklarına göre, 
'ikinci defa aylık ödeme niteliğindeki daimi encümen 
başkanlığı maaşından istisna edilmelidir. 

«Başkan ve» ibaresinin maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Çorum 
Mehmet Irmak 

Yozgat 
Hüseyin ErdaÜ 

Tokat 
Faruk Demirtoia 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Mğde 
Sadi Somuncuoğlu 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 140/1. — İl daimi encümen başkan ve 

üyelerine genel meclis kararıyla 500 - 600 gösterge
nin her yıl bütçe kanununda belirtilen katsayı ile çar
pımı sonucu elde edilecek tutar kadar aylık ödenek 
verilir, 

Şeklinde düzeltilmesini arz ederiz. 
Artvin Bursa 

Hasan Ekindi Ali Elverdi 
Burdur Kocaeli 

Ahmet Sayın İbrahim Topuz 
Manisa 

Yahya Uslu 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işleme ko
yuyorum : 

İbrahim Topuz ve arkadaşlarının önergesi : 

«Madde 2. — 140/1 - İl daimi encümeni başkan ve 
üyelerine il genel meclisi kararıyla Memurin Kanu
nunun barem cetvelinde bulunan 4 ncü derecenin 1 
ndi kademesi üzerinden aylık tahsisat verilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETÎN (Bolu) — Efendim, 'tabii, bu 400 
göstergeden bahsedildi; gösterge, komisyonun kararı
dır. Yani, komisyondan çıkmış bulunan bir karardır; 
ama biliyorum ki, her iki grubun müştereken verdiği 
önerge ile 500 üzerinde karar kılınması için bir mü
racaat vardır zatıâ'linize. Bu bilginin ışığı altında, şim
dilik, 400'e katılmıyorum, 500'e katılıyorum; okunan 
önergede «400» deyimi geçti, 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayin Topuz, 
Sayın Komisyon, bir defa daha okutuyorum öner

geyi, yanlış anlaşıldı. 
Önergeyi tekrar okuyorum efendim : 
«Madde 2. — 140/1 - İl daimi encümeni başkan 

ve üyelerine genel meclis kararıyla Memurin Kanu
nun barem cetvelinde bulunan 4 ncü derecenin 
1 nci kademesi üzerinde aylık tahsisat verilir.» 

Evet efendim?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Efendim, sosyal adalet 
düşüncesi bakımından, buna «hayır» demek mümkün 
olmamakla beraber, burada sadece gelir sağlayıcı 
düşüncelerin bir tarafa bırakılması, aynı zamanda ma
halli idarelerin gelirlerini artırıcı, ödeme güçlerini ar
tırıcı birtakım kaynaklar da düşünmek mecburiye-
'tindeyiz. Henüz Anayasanın bu hükmünü yerine ge
tiremediğimiz işin, şimdilik kaydıyla bu önergeye ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye katılamıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
Sayın Topuz, siz önergenizi izah için buyurunuz 

efendim, 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Muhterem Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; hepinize saygı ve sev
giler sunarım: 

Arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanunun bu son 
maddesi, sizlere, 4 ncü derecenin 1 nci kademesi ola
rak takdim edilmiştir. Bunun karşılığı 700 gösterge
dir; yani 500'de, 600'de anlaşmak üzere bulunan 
muhterem arkadaşların, 700 rakamıyla karşı karşıya 
bulunmaktadırlar. Bu, parasal olarak bugün ne de
rnektir? Bunun izhını yapmadan geçemeyeceğim. 

4 ncü derecenin 1 nci kademesi, göstergede 700' 
dür; 14 katsayıyla çarpıldığında bugün, 9 800 raika-

mı karşımıza çıkmaktadır. Bunun büyük bir kısmı ver
giye gittiğinde, 5 000 - 5 500 lira arasında bir aylık 
ücret ödeneceği anlamını taşır, il daimi encümen üye
lerimize. Aramızda valilik yapmış olan kaymakam
lık yapmış olan, idarecilik yapmış olan muhterem ar
kadaşlarımız bilirler ki, il daimi encümen üyelerini, 
ilin vali'Si isterse, 30 gün aralıksız çahştıralbilir. Bu 
demektir ki, ilçede, köyünde, kasabasında bulunan 
bir il genel meclis üyesi, yani il daimi encümen üye
si, vilayet merkezlinde 30 gün aralıksız, istendiği za
man çalışmak mecburiyetindedir. Almış olduğu pa
ra ise büyük bir rakam değildir, büyük gibi görünü
yorsa da büyük bir rakam değildir. Şöyle değerlen
direlim arkadaşlarım : Haftada bir defa, âdet halline 
getirilmiş olan il daimi encümen toplantıları, muhte
lif ihalelerin yapıldığı, olağanüstü durumların meyda
nla geldiği anlarda mutlaka toplanmak mecburiyetin
dedir. Bu geliş gidişler de yine, almış oldukları bu 
kadar nrütevazi bir maaşın içerisinden sarf olunan pa
ralarla karşılanacaktır, 

Benim getirmiş olduğum öneri, aslında sizlerin 
önerilerinizden belki üç yüz - beş yüz lira g!M bir 
fark getiriyor; fakat bunu geliniz çok görmeyiniz; 
sizlere hizmet verecek olan, memleketimize hizmet ve
recek olan insanlara bu üç yüz beş yüz lirayı çok gör
meyelim, onlar bunları, zaten bu paraları, yapmış ol
dukları mesaileriyle karşılayacaklardır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet önergeye 'ka

tılmadılar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
Hasan Ekindi ve arkadaşlarının önergesi : 

Yüksek Başkanlığa 
«140/1. — İl daimi encümeni başkan ve üyelerine 

genel meclis kararıyla 500 - 600 göstergenin her yıl 
bütçe kanununda belirtilen katsayıyla çarpımı sonu
cu elde edilecek tutar kadar aylık ödenek verilir sök
ünde düzenlenmesini arz ederiz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Efendim, demin de arz 
ettiğim gibi, her 'iki grup başfcanvekilinin imzalarım 
içeren bir önerge huzurunuza gelecek. Lütfederseniz, 
müsamaha buyurursanız, biz ona katılacağız; buna 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN—T- Teşekkür ederini efendim. 
Sayın Hükümet?./ 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Aynı görüşle katılamıyorum efen
dine 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul ©deri

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Efendim, Sayın Turgut Tökertn, Sayın Esat Kı-

ratlıoğlu'nun, Sayın Çağlayan Ege'nin, Sayın Altan 
Öymenln, Sayın Sabri Öztürk'ün imzalarını iCaşıyan 
önergede, Komisyonun 400 lira olarak tespit ettiği 
göstergeyi 500'e çıkartması istenmektedir; Sami Gök
men ve arkadaşlarının önergesi de aynı mahiyette
dir; her ikisi de aynı konuyu (kapsadığı için, birini 
işleme koyacağım. 

Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 

TURAN ÇETİN (Bolu) — Katılıyoruz «fendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?., 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMÎR (SıVas) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik önergesi : Madde 2'ye dair. 
Sayın İl daimi encümen başkanları seçimle gelen 

elemanlar olmayıp, vali olarak görevli ve maaşlı hiz
mete mahsus zamanlarım, Daimi encümen başkanı ve
ya il genel meclisi başkanı olarak ayırdıklarına göre, 
ikinci defa aylık ödeme niteliğindeki daimi encümen 
başkanlığı maaşından istisna edilmelidir. 

«Başkan ve» ibaresinin maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Mehmet Irmak 

BAŞKAN — 2 nci maddeden «Başkan» ibaresi-
nlin çıkartılmasını isteyen bir önerge. 

Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 

TURAN ÇETİN (Bolu) — Sayın Başkan, fcün ve
rirseniz, bu konuda kürsüden 'arkadaşlarıma hitap et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, yeriniz
den bu husuftaki düşüncelerinizi kısa bir gerekçeyle 
açıklayınız efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Çok fazla kısa olamiaya-
cağı için, zatıâliriizden özür dilerim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 112 ndi mad
desinde, idarenin esasları belirtilmiştir. İdarenin ku
ruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden 
yönetim esaslarına dayanır. İdare, kuruluş ve görev
leriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir; kamu tü
zelkişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdi
ği yetkiye dayanılarak kurulur. Ayrıca, Anayasanın 
115 ndi maddesine göre, illerin yetki genişliği esasına 
dayanan merkezi, genel idaresi ile, 116 ncı maddesi
ne göre görev ayrımı esasına dayanan mahalli özel 
İdaresinin Anayasanın 112 ndi maddesinde emredi-
fen, kuruluş ve görevleriyle valinin kişiliğinde topla
nan ve temsil edilen bütünlüğü, önce 7 Cemazİydl-
ahir 1281 tarihli Vilayet Nizamnamesi, sonra 29 Şev
val 1287 tarihli İdarei Umumliydi Vilayat Nizamna
mesi ve nihayet bu iki nizamnameyi de yürürlükten 
kaldıran 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiydi Viia
yat Kanunu Muvakkati, üzerinde görüştüğümüz ka
nun ile düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, aslında bu önerge 
üzerinde görüşme açmadığımız İçin, katılıp katılma
dığınızı kısa bir gerekçe ile belirtmeniz gerekiyor; fa
kat sayın Genel Kurulun aydınlanması bakımından 
ben biraz müsamaha göstermdk istiyorum, mümkün 
olduğu kadar kısa olsun efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Devamla) — İki kısımdan oluşan 
bu kanunun, yani İdardi Umumiydi Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin, idardi umumiyei vilayete - maale-
sdf kanundaki deyimiyle söylemeye mecburum, özür 
diliyorum - yani il genel 'idaresine ait birindi kısmı 
yerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu konulmuştur. 
Fakat, idarei hususiydi vilayete ait olan, yani il özel 
idaresine ait ikindi kısmı, yapılan bazı ek ve değişik
liklerle bugüne kadar yürürlükte kalmıştır. Valinin, 
merkezden yönetim ve yetki genişliği esasına dayana
rak, ilin merkezi genel idaresinin başı ve temsildisi ol
maktan doğan hukuki durumu, 5442 Sayılı İl İdaresi 
Kanununda ve sadece bu niteliğine bağlı halklarının 
kaynağı da 657 sayılı Devldt Memurları Kanununda 
belirtilmiştir. Ancak valinin, yerinden yönetim ve gö
rev ayrımı esasına dayanarak, ilin yerel yönetiminin 
başı ve tem'sildisi olmaktan doğan hukuki durumu 
ve hakları da, kaynağını, 1329 tarihli İdare] Umumi
ydi Vilayaıt Kanunu Muvakkatinin yürürlükteki 2 ndi 
kısmından almaktadır. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Çetin. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 

TURAN ÇETİN (Devamla) — Bu itibarla, halen yü
rürlükte olan İdarei Umumiyei VilayaJt Kanunu Mu-
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Valkkatiriin 2 nöi kısmında; sorumluluğu, görevleri, 
yetkileri, merkezi idarenin başı ve temsilcisi olmak
tan doğan, sorumluluğu, görevleri, yetkilerinden fark
lı olan valilere böyle bir hakkın verilmemesi, bugü
ne kadar olan Parlamento teamülüne de, yasaya da 
aykırı olur. Bu 'itibarla, bu önergeye karşıyım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Balkan, Ko

misyon Başkanı oturduğu yerden iki saat konuşamaz 
©fendim, 

'BAŞKAN — Ben, sayın Genel Kurulun, gerekçeyi 
'daha geniş kapsamıyla anlayabitoesi bakımından mü
samaha etitüğimi söylemiştim efendim. 

Sayın Hükümet?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas) — Aynı gerekçeyle katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Kaitılmıyorsunuz. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa

yın Başkan, aleyhinde 'konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Önergede imzanız mı var Sayın Dal

kıran? 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN — O halde?.. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Ko
misyon üyesi olarak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Irmak, siz, önerge sahibi ola
rak buyurun. 

GALİP KAYA (Antalya) — Sayın Başkan, lehin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Öyle bir usul yok ef eridim, öyle bir 
usulümüz yok. 

Buyurun Sayın Irmak. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri, Sayın Komisyon Başkanı, 
önergemin aleyhinde ve reddi hususunda... 

BAŞKAN — Biraz mikrofona yaklaşınız ve ayar
layınız. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, bir şahsa aynı süre için iki defa maaş öden
memesi için önergemi vermiş bulunuyorum. Valilik 
maaşı az geliyorsa, onun artırılması için valilerin hi
maye edilmesi düşünülmelidir. Ancak, Devlete tahsis 
edilmiş zamanı için aynı şahsa iki defa, bir başka 
derneğe, bir başka encümene, il genel meclisine ka-

. tılıyor ve başkanlık ediyor diye maaş vermek, kanım
ca adalete aykırıdır. Aynı zamanda iki işte bu zat 
çalışmıyor ki; senenin bir ayında, iki ayında genel 

meclis çalışmasına katılıyor; bu çalışma zamanı, vila
yette çalışması lazım gelen zamanı aynıdır. Binaen
aleyh, Devletten vali sıfatıyla maaş alan bir şahsa, 
ayrıca il genel meclisinde başkandır veya daimi en
cümeni haftada bir gün topluyor diye yılın on iki 
ayında maaş vermek, kanımca adalete, hakkaniyete, 
nasafete aykırıdır. Kanunun espirisi, bunu haklı gös
termek için bir mazeret teşkil etmez. 

Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... («Değişiklik nedir?» sesleri) 
Sayın arkadaşlarım, 400'ü 500'e çıkartan önergeyi 

değişik şekliyle, onu değiştirmek suretiyle şey yaptık. 
Şimdi maddeyi değişik şekliyle tekrar oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir yeni ek madde teklifi vardır. Önergeyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İdare - i Umumiye - i Vilayat 

Kanununa ek madde olarak aşağıdaki şekilde eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Bursa 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu M. Emin Dalkıran 

Bursa Bilecik 
Ali Elverdi Cemalettin Köklü 

Kocaeli Amasya 
İbrahim Topuz Etem Naci Altunay 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Madde 3. — İdare - i Umumiye - i Vilayat Ka
nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Ek Madde — îl Genel Meclisi üyelerinin üyelik 
sıfatları devam ettiği müddetçe de, bu müddetler 
emekliliklerine sayılır ve aldıkları son günlük öde
nekleri aylık olarak hesap edilerek bu ödenekleri üze
rinden borçlandırılır. Emekliliğe veya sigortaya esas 
sayılan 160 sayılı Kanunun kapsamında geçen hiz
met müddetleriyle BAĞ - KUR ve askerlikte geçen 
hizmetleri de eklenerek hizmet süreleri saptanır. An
cak, emeklilik hizmet sürelerine göre bağlanacak 
emekli aylığının tutarı, 1425 sayılı Kanun ile sapta
nan emeklilik aylığı gösterge tablosundaki en yakın 
aylık tutarından aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

— 679 — 



M. Meclisi B : 40 25 . 1 . 1979 O : 1 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Sayın Başkan, kanun tek
niği bakımından kuşkumuz var. Bu hükmün İdare - i 
Umumiye - i Vilayat Kanunu Muvakkatına böyle 
bir ek 17 nci madde eklenmek suretiyle değil, ancak 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ya bir ek 
madde ile yeniden düzenlenmesi veya başka şekilde 
düzenlenmesi suretiyle getirilmesi gereğine inandığı
mız için katılmıyoruz. Yoksa esasta, katılmamak 
mümkün değil. Kanun tekniği bakımından katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Yasa tekniği bakımından katıl
mıyorum efendim. 

BAŞKAN — Yasa tekniği bakımından katılmı
yorsunuz. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir? 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Bu teklif başlıba-

şına ayrı bir tekliftir; Komisyondan geçmesi lazım
dır. Yakın zamanda sayın Adalet Partili arkadaşla
rımızın oylarıyla böyle seri halinde teklifler redde
dilmişti. 

BAŞKAN — Bu teklif bir ek maddedir, ona göre 
görüşmelerimizi yapıyoruz, usul bakımından bir şey 
yok, lütfen oturun. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Ek madde. Ayrı 
bir yasa teklifidir. 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, önerge sahibi 
olarak izah edeceksiniz, buyurun efendim. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Bütün, bu teklif ettiğimiz önergenin lehin-
desiniz; ama tekniğe aykırı buluyorsunuz ve bir de 
misal gösterdiniz. Daha iki gün evvelki çıkardığınız 
kanunlarda... 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, Genel Kuru
la hitap edin. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Devam
la) — ... Ceza Kanununda, bilmem usul kanununda, 
bilmem Hukuk Usulü Kanununda hepsini bir mad
dede görüştün. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çerum) — Hayır reddedildi,. 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Devam

la) — Görüştün, reddetmedin. Şimdi getirdiğiniz ka
nun... Doğru, bu usulü Adalet Partisi daha evvelki 
devrelerde açmış. Sonra da siz getirdiniz. Şimdi bir 
kanun görüşülürken» bu teklif bir daha gelmeyecek

tir. İl daimi encümen üyelerine Emekli Sandığı Ka
nununda, orada da yok, çünkü araştırdım. Benim tek
lifim kabul edilmiş olsaydı, zaten oradaki ek madde
mi aldım, getirdim şimdi önerge halinde verdim. 
Sayın Komisyon da diyor ki, bu maddeyi geri bı
raktırıp, tanıdığınız bütün haklardan önemli bir mad
deyi, hademeye, aşçıya, işçiye hepsine tanıdığınız bu 
maddi hakkı genel meclis üyelerine vermemek isti
yorsunuz. Hadise bu. Benim teklifim o.. Zapta geçi
riyorum Şükrü Bütün, kusura kalma. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; hademeye tanıdığınız 
hakkı, şimdi ta 500 göstergenin üzerinde bu yerlere 
veriyorsunuz, bunların sosyal hakkını vermiyorsunuz. 
Ne yapıyorum, yine borçlandırıyorum, bir şey değil. 

Borçlandırıyorum, Bağ - Kur'da ve askerlikte di
ğer geçen hizmetleri de saydığınız şeyler gibi sayıyo
rum. Bu, yani sosyal hakkı vermemek, şimdiye ka
dar verdiğiniz göstergede ve ücretlerdeki haktan da
ha mühim olduğuna kaniyim. Kapıcıya, bilmem ha
demesine tanıdığınız bir hakkın bunlara da verilme
sini istiyorum ve tekniğe de uygun görüyorum. Sayın 
Komisyon Başkanın görüşüne de uymuyorum. 

Önergemin kabulünü istirham ediyorum. Genel 
meclis üyelerine bu hakkı tanımazsanız, hakikaten 
büyük bir boşlukta bırakmış oluyorsunuz genel mec
lis üyelerini. 

Önergemizin kabulünü arz ve istirham edeceğim 
ve ümit ediyorum aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlarım, bir hususu izah edeceğim. 

Bir dakika Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Sayın Erzurumluoğlu'nun görüşleri çerçevesinde 
değil mesele. Elbette ki herkes sosyal haklara, bu ül
kenin çeşitli kesimlerinde çalışan insanları kavuştur
mak ister. Bizim de prensibimiz bu. 

Kanun tekniği bakımından mümkün değil, onu 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, ben de onu izah edi
yorum. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Komisyona birçok ka
nun teklifi gitmiş, birleştirildikten sonra buraya gel
miştir. 

Sayın Erzurumluoğlu'nun biraz önce okunan tek
lifi, ek madde olarak kendi teklifi içerisinde vardır. 
Bu madde Komisyonda görüşülmüştür, yeni bir tek
lif değildir. Binaenaleyh kanun tekniği bakımından 
da burada görüşülmemesi hususunda herhangi bir sa
kınca söz konusu değildir efendim, 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Komisyon
da görüşülmüşse ona bir şey diyemeyiz. 

BAŞKAN — Evet efendim, bütün teklifler Komis
yonda birleştiği için orada görüşülmüştür. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
Grubumuz olarak bir tereddüt içerisindeyiz, tavzihi 
gerekli. İl genel meclisi üyelerinin emekliliğinden sa
yılacağı, yalnız yıl içinde çalıştığı kadar mı, yoksa se
çilmiş olduğu 4 yıllık süreyi mi sayacaksınız? Yok
sa gün sayısı itibariyle çalıştığı günleri mi değerlen
direceksiniz? O zaman bunun izahı gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, sayın teklif sahibi 
burada teklifini izah ettiler, Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet de katılmadıklarının gerekçesini kısa 
olarak izah ettiler. Ben buna rağmen oylamaya tesir 
edeceğini söylediğiniz için tekrar teklifi açık olarak 
okuyorum. 

<«îl genel meclisi üyelerinin üyelik sıfatları devam 
ettiği müddetçe de, bu müddetler emekliliklerine sayı
lır ve aldıkları son günlük ödenekleri aylık olarak 
hesap edilerek bu ödenekleri üzerinden borçlandırı
lır. Emekliliğe veya sigortaya esas sayılan 160 sayılı 
Kanunun kapsamında geçen hizmet müddetleriyle 
BAĞ - KUR ve askerlikte geçen hizmetleri de ekle
nerek hizmet süreleri saptanır. Ancak, emeklilik hiz
met sürelerine göre bağlanacak emekli aylığının tu
tarı, 1425 saytlı Kanun ile saptanan emeklilik aylığı 
gösterge tablosundaki en yakın aylık tutarından aşa
ğı olamaz» 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Bunlarda anlaş
tık. Önerge bir daha çıplak hale geldi ve gerçek gö
ründü. Tereddüdümüzde haklı olduğumuz ortaya çık
tı : Bunlara çalıştığı gün sayısı kadar mı, yoksa hiz
met verdikleri dört yıl üzerinden mi emeklilik hakkı 
tanıyacağız? 

BAŞKAN — Artık oyunuzu onâ  göre şey yapar
sınız, şey belli. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Uygulama
nız yönünden, gelecekte de böyle uygulamalar ola
cak tabii; Sayın Ömer Lütfü Erzurumluoğlu'nun tek
lifinde ek madde olarak bu hususun önerildiğini sap
tamış bulunuyoruz. O bakımdan görüşülebilir. Bi
zim, kanun tekniği bakımımdan bir itirazımız; kendi 
teklifinde bulunduğu için elbette ki müzakeresi yapı
labilir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
IÇÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 

TURAN ÇETlN <Bota) — Saytn Başkan, bir dakika 
efeadkn mü^ade eder misiniz Komisyon oiarak bir 
açjkskma yapm*ma? 
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BAŞKAN — Komisyon olarak açıklama yaptınız 
ve katılmadığınızı belirttiniz efendim. 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, her 
önünüze geleni konuşturuyorsunuz burada. Bu, nasıl 
bir usuldür. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, ben işle
mimi yapıyorum. 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, her
kesi alelacele konuşturuyorsun, bana söz vermiyor
sun. Ne biçim iş bu? 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, bir usul tartışması ol
muştur, elbette arkadaşlarımız bu husustaki görüş
lerini söyleyecek; biz de yanlış bir işlemin yapılma
ması hususunda görüşümüzü ifade edeceğiz efendim. 
Gayet tabii. (AP sıralarından «Sayın Başkan, oyla-
mayacak mısınız?» sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... 

KENAN DURUKAN (Ankara) — Madde üze
rinde söz istiyorum. («Oylamaya sunuldu» sesleri) 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 

TURAN ÇETİN (Bolu) — Sayın Başkan, Komis
yon olarak maddeyi geri alıyoruz, yeniden üzerinde 
düşüneceğiz. Bir kere daha görüşeceğiz, içtüzüğün 
89 ncu maddesine göre geri alıyorum efendim. (AP 
sıralarından «Geri alamaz oylandı» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, 88 nci maddenin 5 nci fık
rasını okutuyorum : «Daha sonra önergeler işaret 
oyu ile ayrı ayrı oylanır. Komisyonun katılmadığı ve 
fakat Genel-Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili mad
deyi Komisyon geri isteyebilir» 

Bu takdirde yeniden Komisyona geri verilmesini 
oylarınıza sunmak zorundayım. («Yanlış» sesleri) 

Komisyona geri verilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. (Gürül
tüler.) 

ETEM EKEN (Çorum) — Kaça kaç Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, oyları tek tek saydım. 
itiraz boşuna. 

Kabul edilen önergeyi 3 ncü madde olarak oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

HAYRETTİN UYSAL {Sakarya) — Sayın Baş
kanım, lütfen maddeyi Komisyona. geri verin. Bir 
yanlış uygulama olmaması için - söylüyorum. Komis
yon-maddeyi önerge ile beraber istediği zaman oyla
madan vermek durumundasınız. Maddeyi istiyor. Ya
ni, yanlış uygulama yapıyorsunuz. 
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BAŞKAN —- Uygulamamın yanlış olduğunu zan
netmiyorum Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
bir başka örnek göstereyim : Muhtarlar Yasası üze
rinde 100 gösterge, 200 gösterge tartışması oldu. Sa
yın İsmet Sezgin burada (madde 200 kabul edildiği 
halde) «madde ile önergeyi geri alıyorum» dedi ve 
Komisyona oylamasız verildi. Yanlış uygulama yap
tığınızı söylüyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Ben uygulamayı 
bu şekilde yaptım. Yanlış uygulama olduğu kanısın
da değilim. Doğru uygulamayı yaptığımı zannediyo
rum. (AP sıralarından alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yanlış efen
dim. 

BAŞKAN — Doğru olduğunu saptadığım için de 
uygulamayı böyle yapıyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Sayın Başkan, Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi 4 ncü madde olarak 
okutuyorum : 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Komisyon Başkanı ola
rak benim yalnız birkaç cümle söyleme hakkım var 
mı? Yoksa, Komisyon Başkanı olarak böyle bir mah
kûmiyetim varsa, lütfen izin verirseniz kürsüden, ge
leyim üye olarak konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, kısa ge
rekçe ile katılıp katılmadığınızı izah etme durumunuz 
vardır. Geniş bir gerekçe ile izah etmek imkânınız 
maalesef yok. 

Ben bahusus zatıâlinize daha geniş gerekçe ile 
izah için imkân tanıdım. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Efendim, geri alma ile 
ilgili bir görüşümü arz edeceğim. (AP sıraalrından 
«Geçti o geçti» sesleri) 

Efendim oylamadan bahsetmiyor 89 ncu madde, 
onu arz etmek istiyorum. «Bu işlem bir defaya mah
sus olmak üzere yerine getirilir» diye hüküm var. 
Rica ederim. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Geçti o geçti. (AP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum; Arkadaşlarım 
ben inandığım, doğru bildiğim işlemi yapıyorum^ 
(CHP sıralarından «Böyle şey olur mü?* sesleri, gü
rültüler); 

3 ncü maddeyi 4 ncü madde olarak okutuyorum: 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
ETEM EKEN (Çorum) — Hep böyle yapıyor

sunuz Sayın Başkan. 
YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

önerge var. (CHP sıralarından «önerge var» sesleri) 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen yok. 

önergeleri işleme koyuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 3 ncü maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 3. — Bu Kanun 1.1.1978 tarihinde yürür

lüğe girer. 
Ankara Ankara 

Alişan Canpolat İ. Hakkı Köylüoğlu 
Antalya Artvin 

Galip Kaya Mehmet Balta 
Samsun Ankara 

İlyas Kılıç İsmet Çanakçı 
Niğde Antalya 

H. Avni Kavurmacıoğlu İhsan Ataöv 
Tekirdağ Erzurum 

Nihan llgün Osman Demirci 
Bursa 

Emin Dalkıran 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İdarei Umumiyei Vilayat Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifinin 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ederiz. 

Madde 3. — Bu Kanun 1.1.1979 tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

Ankara Ankara 
Yaşar Ceyhan Kenan Durukan 

Ankara Ankara 
Alişan Canpolat İsmet Çanakçı 

Ankara Ankara 
Abdurrahman Oğultürk Kemal Kayacan 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılığına göre işleme 
koyuyorum efendim. 

Alişan Canpolat ve arkadaşlarının önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 3 ncü maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Madde 3. — Bu Kanun 1.1.1978 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, benim önergem okunuyor, 

BAŞKAN — Evet efendim?.. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Biz 1.1.1978 demiştik... 
BAŞKAN — Geri mi alıyorsunuz Sayın Köylü-

oğlu?.. 

ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Efendim, bir şeyi öğrenmek istiyorum. Biz 1.1.1978 
demiştik, şimdi arkadaşlarımın verdiği önergede 
1,1.1979 deniyor... 

BAŞKAN — Siz geri alıyorsanız, diğer önergeyi 
işleme koyacağım. Önergenizi geri alıyor musunuz? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, önerge geri veril
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : Yaşar Ceyhan ve 
arkadaşlarının önergesi. 

«Görüşülmekte olan Idarei Umumiyei Vilayat 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifinin 3 ncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Madde 3. — Bu Kanun 1.1.1979 tarihinden itiba
ren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 
TURAN ÇETİN (Bolu) — Efendim, 1978 mali yılı 
malumualiniz Mart'a kadar devam ediyor. 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — 78 değil, 79. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BAYRAM 

TURAN ÇETİN (Bolu) — Efendim 79'da anlıyo
rum. Ama 78 bütçesi yapıldı, 79'un Martına kadar 
devam edecek. İl özel idareler il mahalli idarelerin 
bütçesini yapacak olan toplantısı aralık ayında baş
lar, ocağın ortalarında biter. 

Şimdi bütçeye böyle bir para konmamıştır. Özel 
idarelerin zaten kendilerini sürükleyecek gücü yok, 
perişan vaziyettedir. O itibarla katılmıyorum. 

BAŞKAN— Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Aynı gerekçeyle katılmıyorum. 

BAŞKAN — Aynı gerekçeyle katılmıyor. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmıyor 

efendim. 
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AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
önerge aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Öyle bir şey yok efendim; millet
vekili olarak biraz da kendi şeylerimizi kontrol ede
lim, lütfen öyle bir şey yok. İmza sahibi arkadaşla
rımızın bir arzusu varsa yerine getiririm. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmadı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Ne olacak şimdi? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okunduğu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi 5 nci madde olarak okutuyorum: 
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Lehinde söz istiyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
son sözü istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde lehte Sayın Gazalcı, 
buyurunuz. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Görüştüğümüz bu yasaya eklenen fıkralarla, yıl
larca mağdur edilen il genel meclisi üyeleri bir par
ça rahata kavuşturulmuştur. Demokrasi halk yöne
timi ise, çalışan halkımız bunun ilk uygulamasım 
yerel yönetimde görür. Ekonomik yönden güçlü ol
mayanların, bir ölçüde güçlü olmayanların Parla
mentoya ve üst yönetime gelmesi, yasa üzerinde en
gel değilse bile, uygulamada olanaksızdır. Onun için 
ekonomik yönden güçsüz olan insanların yerel yöne
timde söz sahibi olmaları için çalışmalarının ve yap
tığı işin hakkının verilmesi gerekir. 

İl genel meclisi de illerde - bir arkadaşımın dedi
ği gibi - parlamenterlerin görevini görür, onların iş
lerini azaltır, köylere gider, ilde onların haklarını sa
vunur ve Ankara'ya önerilerini getirir. Ancak, bu
güne değin yapılan uygulamalarla bu yönetimde de, 
yani il genel meclisi yönetimin de üyelik seçimle ol
masına karşın, belirli ekonomik güçlü olanlar talip 
olmuştur. Çünkü, ile gelip de 40 gün toplantı yap
ması, yol masraflarına katılması olanaksızdır. O yüz-
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den il genel meclisi üyesi kişiler, bir yerde o bölge
nin ekonomik yönden güçlü insanları olmuşlardır. 
İşte bu çıkarılan ve eklenen maddelerle bir ölçüde 
yoksul insanların da bu göreve talip olabilmeleri sağ
lanmıştır. 

Ancak, bugüne kadar sosyal güvenceye kavuştu
rulmayan bu kişilerin, bugün Parlamentodaki gerek 
muhalefet, gerekse iktidar, bütünyle sosyal güvence
ye kavuşturmasını istemiştir ve sağlanmıştır il genel 
meclisi üyelerine. Muhtarlara aylıklar verilmiştir. 
Bugün işçiler Sosyal Sigortayla, memurlar Emekli 
Sandığıyla, esnaf ve sanatkârlar, tüccarlar Bağ -
Kur'la haklarını almışlardır. 

Bugün, üreten, çalışan toplumun her türlü hizme
tini gören insanlar, bu toplumsal güvenceden yok
sundurlar. Yani, köylüler en kısa zamanda sosyal 
güvenceye kavuşturulmalıdırlar. Biz en önce düşünül
mesi gereken insanları, maalesef yine en sonra düşü
nür olacağız. O yüzden geciktirilmeden köylüler de 
sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır. Emekli Sandığı, 
BAĞ - KUR ve Sosyal Sigortalarda birleştirilip, tüm 
çalışan insanlar sosyal güvence içerisine sokulmalı
dır. 

Bu yasayı bütün gücümle savunmama karşın, izin 
verirseniz arkadaşlar, dil yönünden bir eksikliğini 
vurgulamak isterim. 

Dil, düşünceyi yansıtır. Dil, insanların anlaşması
nı sağlar. Ancak, bugüne değin yürürlükteki yasa
larımız, halkımıza, yurttaşımıza rahatça anlama ola
nağını vermez. Bu görüştüğümüz yasada da, dikkat 
ederseniz çok eskimiş deyimler vardır. îdarei Umu-
miyei Vilayat Kanunu, bugün idare yerine yönetim, 
umumi yerine genel, vilayet yerine il, kanun yerine 
yasa diyoruz. Verilecek bir önerge belki bu madde
lerde dilde yenileşmeyi sağlayabilirdi. Ancak, bütü
nünde bu yenileşme olmayacağı için bu önergeden 
vazgeçilmiştir. Onun için, içerikle birlikte dil yönün
den de yasanın çağdaş olması için, bir değişikliğe ge
reksinme vardır. 

il genel meclisi üyelerimiz bu belirli, kısıtlı da 
olsa ekonomik güvenceye kavuştuktan sonra, köylere 
daha sık gidecekler, köylülerin haklarını illerde daha 
iyi savunacaklardır. 

. Bütün ulusumuza, halkımıza yasanın hayırlı olma
sını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşkkür ederim. 
Aleyhte söz isteyen yok. 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 

— Sayın Başkan tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erzurumluoğlu, bir 
şey mi istediniz? 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan, tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, tasarının tü
münün üzerinde iki türlü konuşma yapılamaz; İçtü
züğümüz maalesef böyle efendim, bir lehte bir aleyh
te söz verebiliyoruz. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan, aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erzurumluoğlu. 

SABRt ÖZTÜRK (Hatay) — Bakalım, dikkatle 
izleyelim, aleyhinde mi konuşacak? 

BAŞKAN — İtiraz edersiniz Sayın Öztürk. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Bilhassa konuşan aziz arkadaşım Gazalcfmn ko
nuşmasının bir noktasına temas etmek istiyorum. 

Bu kanun, Yüce Heyetinizce kabul edilmiştir ve 
bilhassa il daimi encümen üyelerinin sosyal haklan 
tanındığından ve benim bir teklifim olarak kabul 
edildiğinden dolayı Yüksek Meclise minnet ve şük
ranlarımı arz ederim. 

Yalnız Sayın Mustafa Gazalcı'ya şunu işaret et
mek isterim ki... Evet; yani sigorta hakkı muhak
kak ki... 

BAŞKAN — Muhatabınız Sayın Gazalcı değildir 
Sayın Erzurumluoğlu, lütfen Genel Kurula hitap 
edin 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — Bir dakika, bir dakika efendim, bir daki
kanızı rica edeyim. 

Getirsinler köylüye teminat kanununu, sigorta 
kanununu bütün Grubumuz namına kendisini takdir 
edecek ve hepimiz imzamızı atacağız. İsterseniz 
gruplar arası getirelim köylünün sigorta kanununu da, 
biz de ona iştirak ediyoruz; ama Hükümet olarak 
getirirlerse de iştirak ederiz. 

Efendim, Genel Kurul üyelerimize - aleyhinde 
konuşulan bazı şeyler bakımından da olsa tekrar ka
bul ettiğinizden dolayı ayrıca... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aleyhinde 
çıkıyor, lehinde konuşuyor; dejenerasyona uğruyor 
bu müessese, lütfen Sayın Başkan. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — Dejenerasyona siz uğrattınız maalesef, 
maalesef siz uğrattınız. 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, Sayın Erzu
rumluoğlu.. . 
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ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — Daha dün ben konuştum bunu, evet siz 
uğrattınız dejenerasyona. 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, Sayın Erzu
rumluoğlu... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu mües
seseyi dejenerasyona uğratan senin kafan. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — Meclisi gayri ciddi müessese haline getiren 
sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, Sayın Erzu
rumluoğlu... 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — Meclisi gayri ciddi müessese haline getiren 
sizsiniz. 

Efendim, saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, Sayın Erzu

rumluoğlu, siz buraya aleyhte görüşünüzü belirtmek 
için çıktınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yazık sana 
dejenerasyona uğratıyorsunuz müesseseleri; kafasız 
adam. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
—Ben aleyhinde konuşacağım demedim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum otu
run, rica ediyorum Sayın Erzurumluoğlu, oturunuz 
efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Utanmaz bir müna
sebetsizsin. Ben senin gibi aleyhinde oknuşacağım 
demedim. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Erzurumlu
oğlu. 

ETEM EKEN (Çorum) — Aleyhinde konuşa
cağım diyorsun, lehinde konuşuyorsun. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan, ben aleyhinde konuşuyorum, lehin
de konuşuyorsun diyor. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 

— Aleyhinde konuşurum, lehinde konuşurum. 
BAŞKAN — Siz tecrübeli bir parlamentersiniz, 

böyle yapmanız yakışık almıyor, Çok rica ediyo
rum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Aleyhinde konuşa
cağım diye söz alıyorsun, lehinde konuşuyorsun. 
Utanmaz adam, (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, Sayın Erzu-
rumluoğhi size bir ihtar veriyorum efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım ne olur müesseseleri koruyun, müesseseleri ko
rutun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, müessesenin korun
ması hususunda azami titizliği gösteriyoruz. Fakat 
arkadaşımızın aleyhte deyip de lehte konuştuğu 
zaman müdahale edeceğim an bile bırakmadan mü
dahale ediyorsunuz. Biraz da Başkanlığa siz yardım
cı olursanız, her halde daha kolay çalışırız efendim. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkanım, «utanmaz» diyen adama ihtar 
vermiyorsunuz, bana ihtar veriyorsun. Teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Size arka
daşımızın söylediğini duymadım. Çünkü, maalesef 
duymağa imkân bırakmıyorsunuz. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Ben duydum ama. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Biz duyduk Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maalesef zatiâlinizin duyması mese
leyi halletmiyor efendim. Çok rica ederim. Her hal
de arkadaşlarımız biraz daha ciddi olurlarsa, ciddi 
milletvekilliği görevini yaparlarsa bu Mecliste daha 
doğru çalışma (intikamı buluruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bu 
Mecliste en çok demagoji yapan insan, Hayrettin 
Uysal'dır. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, siz hiç kimseden geri 
kalmıyorsunuz. Bu Divandan görüyoruz biz. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkanım, yasanın kabulü 
nedeniyle konuşmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika, işlemi tamamlayayım 
da Sayın Özdemir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür için Yerel Yönetim Bakanı Sayın Mah
mut Özdemir, buyurun. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Hükümet olarak, Yerel Yönetimlerin, toplumun 
demokratikleştirilmesinde büyük görevleri olduğuna 
inanıyoruz. 

Bu nedenle yerel yönetim birimlerinin ve bu bi
rimlerde çalışan seçilmiş temsilcilerin kendi onurla-
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rina yakışır bir biçimde görev yapmalarını, elbette 
sizler de en az Hükümetimiz kadar bugün gönülden 
benimsemiş durumdasınız. Bundan mutluluk duy
dum, haz duydum. 

Arkadaşlarımın yerel yönetimlere vermiş olduk
ları önemden dolayı kendilerine bir kere daha şükran
larımı arz etmek isterim. 

Bu vesileyle dili eski, çoğu maddeleri yıpranmış 
olan îl Özel İdaresi Yasasının Bakanlığımızca ha
zırlanmış olduğunu ve Hükümet teklifi olarak kısa 
zamanda Yüce Meclislere sunulacağını bilgi olarak 
arz etmek isterim. 

Aynı şekilde Köy Yasası ve Belediyeler Yasası da 
günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzen
lenmiş ve kısa zamanda Yüce Meclislere sunulacak 
hale gelmiştir, bilgi olarak arz etmek isterim. 

Yasaya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepi
nize şükranlarımı sunuyorum, memleketimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — C. Senatosu İdare Aniirlerinin, 1978 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) taretti cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu •: 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı i: 799) ' (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki; C. Se
natosu İdare Amirlerinin, 1978 Yılı Bütçe Kanunu
na Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkerelerinin görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Karma Komisyon burada, Sayın Hükümet bura
da, 

Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oya 
sunacağım : Raporun okunmasını isteyenler... İsteme
yenler... Rapor okunmayacaktır efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen Sayın üye, gruplar ve 
şahıslar adına?.. Yok. 

Kanun teklifinin maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 142 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
1978 Yıh Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. 
Madde 1. — 1978 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

Cumhuriyet Senatosu 111 Yasama hizmetleri progra
mının, kesim 01, ödenek türü 1, faaliyet proje 001 
Yasama hizmetleri, 200 yolluklar, 240 yurt dışı geçici 
görev yollukları harcama kalemine mevzu ödeneğe 
5 000 000 lira ilave edilmiştir. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum ': 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

^BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen Sa
yın Üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum <: 
Madde 3. — Bu Kanunu Cumhuriyet Senatosu 

'Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

'BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Tasarının tümü açık oya tabidir. Gelecek birle
şimde açık oylamaya sunulacaktır. 

Anayasaya göre öncelikle görüşülmesi gereken, 
273 S. Sayılı, 23 . 1 . 1979 günü sayın üyelere dağı
tılmış bulunan; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
288 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine ilişkin kanun 
hükmündeki kararnamenin kabulüne dair kanun ta
sarısını ve gündemdeki diğer kanun tasan ve teklif
lerini sırasıyla görüşmek üzere 30 . Ocak . 1979 Salı 
saat : 15.00'de toplanmak üzere... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 357 sayılı 
Yasa 5 dakikada çıkar efendim. 

'BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımız da, sürenin 
dolduğunu belirttiler. Benim önümdeki saate göre de 
süre dolmuş bulunduğu için, birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 18.57 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

25i . 1 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 

9 arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikala
rını bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı 
iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi
nin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
me. (11/21) 

2. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 ar
kadaşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri zama
nında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ül
kede can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddia
sıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı konusunda görüşme (11/22) 

3. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
f18 arkadaşının, milli eğitimimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla Mil
li Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda gö
rüşme. (11/23) 

4. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi1 İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınamayacağı konusunda görüşme. 
(U/28) '• 

5. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk Kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınamayacağı konusunda görüşme. 
(11/29) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 

14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/26) 

2. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

3. — Ankarı Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100, ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-! 
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 



ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi, (10/30) 

6. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğİu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir MecMs 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi, (10/32) 

8. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

9. — Istattbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunıarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi^ (10/34) 

.10. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

11. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve-
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri iş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

12. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

13. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 rnilletveküinin, 

hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı ilki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

15. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

116. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

17. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

18. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

19. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı' uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103! ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

20. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec« 
îis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

21. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları haki 



kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

22. — 'Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

23. —• Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

24. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

26. — Samsun Milletvekili t. Eteni Ezgü ve 10 
arkadaşının; içişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet 'Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

'28. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

29. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
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konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

30. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/24) 

2. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan* 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve üçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
ılınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 



12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğhı'ntm, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin içişleri Bakanından ' sözlü soru önergesi 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men 
suplan bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka 
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka 
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net tşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/6Q) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DÎSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nm ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekaniik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesii. (6/66) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir., 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat KÖsoğlu'nuın, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesii. (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesii. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarma ilişkin Barba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
m, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın-
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'rn, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (.6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına İlişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/8.1) 



39. —Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/S2) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so 
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayın edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğtu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyası 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/86) 

44. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'm, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — Istantnıl Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtiarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanîı'nın. 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92> 

49. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/94) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 

51'. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. '6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına üişkin Maliye Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin üine bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde "bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu' 
aun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına üişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 



64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına üişklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkaclir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, -TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştin 



91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, "pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

104. •- Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, kâğıt ve matbaa malzemesi fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/172) (*) 

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

108. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

109. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın. Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

110. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

111. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alman bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

112. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

113. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

114. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

115. — İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan'ın, 
sera naylonlarının dağıtımına ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/198) (*) 

116. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

118. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

119. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk* ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
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edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından, söz
lü soru önergesi. (6/20(0) (*) 

120. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakaFın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

121. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

122. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

123. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'mn, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

124. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

125. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

126. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

127. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

128. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

129. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önemesi. (6/160) 

130i — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın,. 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişki» 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

131. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

132. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı, 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so? 
rüya çevrilmiştir* 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergemi. (6/175) 

134. _ Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

135. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

136. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

137. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

138. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

139. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

140. — Antalya Milletvekili Galip Kuya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

141. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere iliskûı Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

142. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Eihmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

143. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek. bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

144. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba-
kanmdan sözlü soru. önergesi. (6/191) 

145. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'mın, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin. Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/192) 

146. — Niğde Milletveteli Sadi Somuneuoğlıfnun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine-ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/193) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İSLER 
1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 

tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 
gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 140 ncı mad
desinin 1 nci fıkrasıyla 116 ncı maddesinin değiştiril
mesine ilişkin kanun teklifi ile, Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu ve 4 arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztürk' 
ün, aynı konudaki kanun teklifleri ve Plan ve İçiş
leri komisyonları raporları. (2/112, 2/491, 2/583, 2/665) 
(S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

X 2. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 6 .1978) 

3. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 , 1978) 

4. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapflan değişikliklere dair Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/516; C. Senatosu : 
2/133) (Millet Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; 
C Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1979) 

(X 6. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet -Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 ,1978) 

7. — Baha Altuğ .Altmay'm özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

8. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 

X 9. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik «yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

10. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
A.dalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 1.3) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

12. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94. Cilt 18. Sayfa 82'de \s <yıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner* 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

13. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

14. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
Kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

15. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeıine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 
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16. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının, af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen:tc.jU S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VHİf) 

17. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici '17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici 1/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne 
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334Y 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

18. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanh 
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu rapora 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

19. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları. 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları. 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

20. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 .. 2 . 1978) 

21. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S, Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 ,2.. 1978) 

22. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978) 

23. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978^ 

24. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

25. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak* 
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 , 3 . 1978) 

26. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'ın, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınılın-* 
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı- : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

27. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da^ 
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

28. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S, Sayısı : 75; C. Senatosu S. S&-
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•yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : I 
2 4 , 4 , 1978) 

29. — Milli Savunma eski Bakanı îlhami Sancar' I 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun j 
21 B 6 s 1973 tarih ve 159 sayıh Haftahk Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı I 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 nçu maddesi gere- I 
.gince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; I 
•Cj Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
iarihi: 24. 4.1978) 

30. — Konya Milletvekili Şener Battal ile Istan- I 
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 I 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 I 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun I 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka- I 
«unun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine I 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. I 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihî : 
25 . 4 . 1978) 

31. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' I 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince I 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı I 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair I 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : I 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26. 4 . 1978) 

32. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı- I 
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge- I 
«îti bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

33. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. I 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

34. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı alt bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve I 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

35. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An- I 
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 a 1 . 1961 ta

rihli ve 222 saydı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fdcra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S, Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

36. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 saydı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 saydı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S, 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 1 8 . 5 . 1978) 

37. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

38. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı de Ankara Mületvekili 
Semih Eryddız ve Sivas Milletveküi Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 a 5 . 1978) 

39. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihli : 7 . 6 . 1978) 

40. — Tokat - Merkez ilçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, Qlt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'mn, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru, (3/316) (S. Sayısı.: 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

41. — Ali Uluspy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayışa : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

42. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127), (S, Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14,6,1978) 

43. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasaoısı ve Adalet Komisyonu ra-< 
poru, (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi :ı 
14,6,1978) 

44. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çahk'ınj 
özel affına dair kanun tasanisa ve Adalet Komisyona 
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«aponı. (1/96) (S, Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

45. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

46. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'ndın özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

47. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakJcında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

48. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Taran, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 , 6 , 1978) 

49. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine daiir kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 .1978) 

50. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 , 6 . 1978) 

51. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
.yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

52. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da^ 
gıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

53. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars * Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada-
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Daı 
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

54. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,. 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

55. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'ninr 

Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 .1978) 

56. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 .1978) 

57. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

58. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun • 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Seyıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6,1978) 

59. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları, (i/45, 2/223, 2/309) (S, Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20,9,1978) 
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60. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.197S) 

61. — 1 1 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporlar. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

62. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - .A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kinunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 noi mıadides«n;n tadürne müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulpştımvı ve 
Turizm ve Plan komisyonları raponkm. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1978) 

X 63. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerimin De:';iştürilme-
sıine Bazı Maddeler Eklenmeline ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semıilh Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanun unun Değişik 5 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

64. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil,(Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 .1978) 

X 65. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları' 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

66. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 67. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

X 68. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

69. — îmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

70. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 saydı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

71. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10 .1 .1979) 

72. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 
nci maddesine 1 fıkra eklenmesine ilişkin kanun hük
münde kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu raporu. (1/245) (S. Sayısı : 273) (Dağıt
ma tarihi : 23 . 1 .1979) 

(Millet Meclisi 40ı nci Birleşim) 





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 142 
Toplantı : 1 

C. Senatosu İdare Amirlerinin, 1978 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
( A ) . İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 

2 /609; C. Senatosu : 2 /134) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 799) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 27 . 6 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6629-2/134 

BÜTÇE KARMA KOMÎSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23 . 6 . 1978 gün ve 34 sayılı yazınız: 
1978 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tekKfinîn Büt

çe Karana Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurutunun 27.6.1978 tarihli 
69 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

. Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Başkam V. 

Başkanvekili 

AÇIK OY NETİCESİ : (94) 

Kabul : (92) 
Ret : ( 2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 27 . 6 . 1978 

Esas No. : 2/609,CS.2/134 
No. : 64 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27.6.1978 tarihli ve 69 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1978 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi» ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkam 

>>©^< 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 271 
Toplantı : 2 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, İdare-i Umumiye-i Vi-
lâyat Kanununun 1 6 . 7 . 1965 gün ve 761 Sayılı Kanunla Tadil 
Edilen 140 ncı Maddesinin 1 nci Fıkrasıyla 116 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile, Yozgat Milletvekili Ömer 
Lütfi Erzurumluoğlu ve 4 Arkadaşının, C. Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, C. Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün, 
Aynı Konuda Kanun Teklifleri ve Plan ve İçişleri Komisyonları 

Raporları. (2 /112, 2 /491 , 2 /583, 2 /665) 

Millet Metisi Başkanlığına 

tdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 16.7.1965 gün ve 671 sayılı Yasa ile değiştirilen 140 ncı maddenin 1 nci 
fıkrası ile 116 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim gerekçesiyle birlikte ilişiktir. 

Gereğini arz ederim. 
1.8.1977 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

G E R E K Ç E 

fi genel meclisi üyeleri halkın oylarıyla 4 yıl süre ile seçilen temsil yetkisine sahip kişilerdir, tün bütçe
sini yapar ve yasalara göre harcamasını da denetlerler. Her ilde (43) kişiden oluşan bu meclis tüm üyeleriyle 
yılda 40 gün çalışır. Bu üyelere 40 günlük hizmetleri için yevmiye ödenir. Bu 40 günlük toplantıdan, sonra 
bir yıl süre ile ilin işlerini yapabilecek 4 üyeden oluşan daimi bir komisyon kurulur. Bu komisyon valinin baş
kanlığında en az haftada bir kez toplanarak görev yapar. 

Bu üyeler halk liderleri olup köylerden ve kasabalardan seçilerek gelirler. Şehir merkezindeki otellerde 
yatarlar, lokantalarda yer içerler. Halk ile sıkı ilişkileri vardır. Halkın mahalli idarenin her kesimi ile olan 
ilişkilerinde rehberlik ve önderlik yaparlar. Yürürlükteki yasa 1965 yılında çıkmıştır. O günden bu güne ge
rek memur ve gerekse Milletvekili maaşlarında bir kaç kez artış olmuştur. Bir insanın günde (100 TL.) ile 
otelde yatması, lokantada yemesi içmesi, imkânsızdır. Yine il sürekli komisyonuna seçilen 4 il genel meclisi 
üyesinin de ayda (1 500 TL.) ile otelde yatması, ev kirası, yemesi içmesi, gibi zorunlu ihtiyaçlarını gider
mesi son derece zordur. Ayrıca kendisinden masraf yaptıran bir görev olduğu için bazı illerde parasal durumu 
iyi olmayan liyakatli halk liderlerinin de bu görevi kabul etmeleri olanaksızlaşmaktadır. 

Oniki yıl önce saptanan yevmiye ve aylıkların bu günün koşullarına göre il genel meclisi üyelerine yetme
yeceği malûmdur. Yaşam oniki yıl içinde devamlı pahalılanmış fakat il genel meclisi üyelerinin ve başkanın 
maaş ve yevmiyeleri hiç artmamıştır. 

Bu göreve yetenekli kişilerin talip olması, ekonomik durumu zayıf olan halk liderlerinin seçilmesi ve 
seçilen il genel meclisi üyelerinin de zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi ve görevlerinin öngördüğü tüm zaman
larını ayırmaları teklifimizin uygun görülmesine bağlıdır. 

Teklifimizin bu kesimdeki adaletsizliği gidereceğine, adalet ölçülerine uygun olacağına ve mahalli idarele
rin işlerliğine olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum. 
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MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede değişiklik istenen fıkra 1965 yılından bu yana sabit tutulmuş 1 000 liradan 
1 500 liraya kadar il daimi encümeni, başkan ve (4) üyesine aylık tahsisat verilir, denilmektedir. Teklifimiz 
ile bu rakamlar 4 000 liradan 5 000 liraya kadar aylık tahsisat verilir hükmü getirilmiştir. 

Madde 2. — Bu maddede 1965 yılından bu güne kadar il genel meclisinin bir yılda 40 gün süren müza
kerelerine katılan meclis üyelerine verilmekte olan 60 liradan 100 liraya kadar olan tahsisat miktarı 400 li
radan 500 liraya çıkarılmıştır. 

Madde 3 ve 4. — Yürürlük maddeleridir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İdare-i Umumiye-i Vilayât Kanununun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değiştirilen 116 ve 140 ncı 
maddelerinin değiştirilmesine dair yasa teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur, 

Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine göre gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 
16 . 1 . 1978 

Yozgat Milletvekili Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu Turgut Toker Ekrem Ceyhun 

Samsun Milletvekili Hatay Milletvekili 
Efem Ezgü Ali Yılmaz 

GENEL GEREKÇE 

Aslında, 13 Mart 1329 tarihli il Özel İdareleri Yasasının bugünkü ihtiyaçlara cevap vermediği gerçeği kar
şısında bu yasanın yeni baştan, bugünkü İl Özel İdarelerinin fonksiyonlarına göre değiştirilmesi gerekir. 

Ancak, bu yasa hakkında tetkiklerimiz henüz neticelenememiştir. Bu nedenle, bu arada İl Genel Meclisi 
ve Daimi Komisyon üyelerine 16 . 7 .1965 gün ve 671 sayılı Yasa ile verilen ücret ve aylıkların, 1965 yılın
dan bugüne kadar ekonomik hayatta vukua gelen büyük değişiklikler nedeni ile İl Genel Meclisi üyeleriyle 
Daimi Encümen üyelerinin, bugüne kadar, âdeta mecazi bir mahiyet arz eden ücretlerinin acilen artırılmasının 
zaruretine inandığımız için bu yasa değişikliğini arz etmek zorunluğunda kaldığımızı belirtmek isteriz. 

Bu arada, kapıcı ve hademesinden, en yüksek ücretli ve memuruna kadar herkesin geleceği sigorta edil
miş olmasına rağmen, 4 yılda bir yapılan seçimle ve bir çok müşküllerle herhangi bir il'e yapılacak hizmet
lerin yapıcısı ve yaptırıcısı olarak il genel meclisi üyelerinin geleceğinin teminat altına alınması da, bugün 
artık bir zaruret haline geldiği için bu hizmet dalının görevlilerinin de geleceğini teminat altına almak ga
yesiyle bir ek madde eklenmiştir. 

G E R E K Ç E 

Madde 116. — 
13 Mart 1329 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun ikinci kısım İdare-i Hususiye-i Vilâyat kısmı

nın, 16 > 7 1965 tarih ve 671 sayılı Yasa ile değiştirilen 116 ncı maddesi il genel meclisi üyelerine 60 lira
dan 100 liraya kadar tahsisat verileceğini amirdir. Genellikle 30 yahut 40 günlük çalışma müddetleri içinde 
kendilerine brüt 1 800 veya 3 000 lira gibi bir ücret ödenmektedir. Bunlardan Gelir Vergisi, Damga Vergi
si, Mali Denge Vergisi kesilince, ellerine net olarak köyünden veya kasabasından il'e gelen bu üyelerin günlük 
yemek ve otel paralarının yarısına dahi yetmemektedir. Hele, bilhassa bugün asgari ücretin 3 300 liraya çıkar
tıldığı zamanımızda, seçim çevresince tanınmış bir kişiye, asgari ücretin altında bir ücret ödemenin doğru 
olup olmayacağı takdirlerinize sunulur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 271) 
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Bu nedenle yasamıza bir de ek madde ilavesi ile geleceğinin de teminat altına alınmasını arzu ettiğimiz 

ve bu nedenle de emekli keseneği ile meyak kesintisini de hesap ederek, asgari günlük masraflarını karşıla
mak üzere ellerine net 4 500 lira geçecek derecede bir ücretin geçmesi arzu edildiğinden bu maddedeki 60 li
ranın 152,00 liraya, 100 liranın da 175 liraya çıkarılması ar2 ve teklif edilmektedir, 

Bir genel meclis üyesine günlük 151,96 TL. dan ayda eline brüt 8 880 TL. geçecektir. 

Bundan 710,00 \% 8 Emekli keseneği 
444,00 % 5 Meyak keseneği 
230,00 % 3 Mali Denge vergisi 
36,00 — Damga vergisi 

2 901,00 — Gelir vergisi 
+ 

4 321,00 
Brüt 8 880 — 4 321 = 4 559 lira eline net geçecektir. 

Madde 140. — 
13 Mart 1329 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun ikinci kısmı Idare-i Hususiye-i Vilâyat kısmı

nın 16 . 7 . 1965 tarih ve 671 sayılı Yasa ile değiştirilen 140 ncı maddesi, il daimi encümen üyelerine 1 000 
liradan 1 500 liraya kadar aylık tahsisat verilmesini emretmektedir. Bu miktar brüttür. Bunlardan vergiler 
kesilince ele net 840 lira geçer ki, cüzi bir miktar kalmaktadır. Bugün bu miktar ile değil bir daire, bir ev 
holü dahi kiralanamamaktadır. 

Çevresinin tanınmış bir kişisine ödenen bu miktar, tabiri caizse, mecazi manada kalmaktadır. 
Bu nedenle de, bunların ellerine hiç olmazsa net 5 500 lira kalması için bugün mevcut ve meri yasanın 

140 ncı maddesindeki 1 000 lira 11 400 TL. sına, 1 500 lira da 12 500 TL. na yükseltilmiştir. 
Bu miktar : 

912,00 ı% 8 Emekli keseneği 
570,00 |% 5 Meyak keseneği 
306,00 % 3 Mali Denge vergisi 
46,00 — Damga vergisi 

4 042,00 — Gelir vergisi 
+ 

5 876,00 kesintiler toplamı. 
11 400,00 — 5 876,00 = 5 524,00 TL. eline geçecek net miktar. 

Ek Madde 17. — 
Bu madde ile sosyal devlet kavramı içinde herkesin geleceğinin güvence altına alınması gerektiğinden, 

herhangi bir ilin 4 yıl için mukadderatı ile uğraşan kişilerin de geleceklerinin güvence altına alınması sağlan
mıştır. 

Ancak, teklif ettiğimiz yasamızın yasalaştığı takdirde, yürürlüğe girdiği tarihten evvel hu hizmetleri daha 
evvel hizmet etmiş kişilerin hizmet müddetleri ile emekliliğe veya sigortaya bağlanan herhangi bir hizmetten 
bu göreve seçilenlerin geleceklerinin güvence altına alınması esas ittihaz edilmiştir. 

Bu husus Emekli Sandığına bir külfet teşkil etmemesi için, emekli olmak isteyenlerin borçlandırılmaları 
da maddeye eklenmiştir. Borçlanacak il genel meclisi üyelerinin mali durumları gözönünde bulundurularak 
borçlanma müddetleri ile takyit edilmemiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 271) 



_ 4 — 

YOZGAT MİLLETVEKİLİ ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

îdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 16 ._ 7 ._ 1965 Gün ve 671 Sayılı Kanunla Değiştirilen 116 ve 140 ncı 

Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değiştirilen 

116 ve 140 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11.6. — İl genel meclisi üyelerine müzakerelerin devamı müddetince ve genel meclis kararı ile 
günde 152 liradan 175 liraya kadar ödenek verilir. Bu ödeneğin otuz günlük tutarı emeklilik keseneklerinin 
hesabında esas alınır. 

Madde 140. — İl daimi komisyonu başkan ve üyelerine, genel meclis kararı ile 11 400 liradan, 12 500 
liraya kadar aylık ödenek verilir. 

İl daimi komisyon üyeleri, genel meclis toplantısı zamanında yalnız üyelik ödeneği alırlar. Kendilerine 
ayrıca daimi komisyon ödeneği verilmez. 

4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü bu ödenek hakkında uygulanmaz. 

MADDE 2. — İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 17. — İl genel meclisi üyelerinin üyelik sıfatlan devam ettiği müddetçe de, bu müddetler 
emekliliklerine sayılır ve aldıkları son günlük ödenekleri aylık olarak hesap edilerek bu ödenekleri üzerinden 
borçlandırılır. Emekliliğe veya sigortaya esas sayılan 160 sayılı Kanunun kapsamında geçen hizmet müddet-
leriyle Bağ - Kur ve askerlikte geçen hizmetleri de eklenerek hizmet süreleri saptanır. Ancak, emeklilik hiz
met sürelerine göre bağlanacak emekli aylığının tutarı, 1425 sayılı Kanun ile saptanan emeklilik aylığı göster
ge tablosundaki en yakın aylık tutarından aşağı olamaz. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2.5. 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6422 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'ıran ldare-ii Umumiye-i Vilâyat Kanununun 7396 ve 
16.7.1965 tarih ve 671 sayılı Kanunla muaddel 116 nci maddesi ile 7021 ve 16 . 7 . 1965 tarih ve 671 sa
yılı Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin tadili hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte gönderilmiş
tir. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 

îdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun iki maddesini değiştiren ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifim ilişikte sunumuştur. 

Gereğine emirlerini saygı lile rica ederim. 
Cıünhuriyeıt Senatosu 

Adana Üyesi 
'Mehmet Ünatdı 

GEREKÇE 

, İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun isminden de anlaşıldığı gibi şimdiki nesillere tercüme edilecek ka
dar eski bir kanundur ve yaşı 65 yıldır. Bu itibarla bu Kanunla tespit edilmiş olan il genel meclis üyeleri 
ve daimi encümen üyelerine verilecek ödeneker o zamanın para değeri ve fiyat seviyelerine göre düşünül
müş olduğu için bugüne kadar defalarca değiştirilmiş ve son defa da 16 .7 . 1965 tarih ve 671 sayılı Kanunla 
değiştirilmek lüzumu hâsıl olmuştur. 

671 sayılı Kanunla tespit edilmiş olan miktarlar da bu günün hayat şartlarına cevap veremez hale gelmiş
tir. 

Millet iradesiyle seçilen il genel meclis üyeleri meclis müzakereleri müddetince umumiyetle vilayet merke
zinde ikamete mecbur olduğundan o seviyedeki bir insanın günlük masrafı küçük vilayetlerde en az 300 lira, 
büyük vilayetlerde ise en az 500 lira seviyesinde düşünülebilir. Bu nedenle 1 nci maddede il genel meclis 
üyeleri için müzakerelerin devam ettiği sürece ve müzakere günleri için vilayetlerin küçüklük, büyüklük du
rumuna göre meclis kararı ile günde 500 liradan 750 liraya kadar brüt tahsisat verilmesi gerekmektedir. 

il daimi encümen üyeleri için de vilayet merkezinde haftada en az iki toplantı yapıldığı kabul edilerek 
üyeler için yukarda düşünülen miktarların aylık şekle getirilmesi ile ayda 3 500 liradan 6 000 liraya kadar 
tahsisat verilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca tdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununu sık sık değiştirmeye mecbur kalmamak için her dört senelik 
seçim dönemi başında hayat şartlarına uygun olarak tahsisatları artırabilmek için azami nispet tespit edil
miştir. Madde - 3 
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CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ MEHMET ÜNALDI'NIN TEKLİFİ 

İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 7396 ve 16 . 7 . 1965 Tarih ve 671 Sayılı Kanunla Muaddel 116 
ncı Maddesi ile 7021 ve 16 . 7 . 1965 Tarih ve 671 Sayılı Kanunla Değiştirilen 140 ncı Maddelerinin Ta

dili Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 7396 ve 16 . 7 . 1965 tarihli 671 sayılı Kanunla 
muaddel 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl genel meclis üyelerine müzakerelerin devamı müddetince genel meclis karan ile günde 
500 liradan 750 liraya kadar tahsisat verilir. 

MADDE 2. — İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 7021 ve 16 . 7 . 1965 tarihli 671 sayılı Kanunla 
muaddel 140 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 140. — İl daimi encümeni başkan ve üyelerine, genel meclis kararı ile 3 500 liradan 6 000 liraya 
kadar aylık tahsisat verilir. 

İl daimi encümen üyeleri, genel meclisin toplantısı zamanında yalnız üyelik tahsisatı alırlar. Kendilerine 
ayrıca daimi encümen tahsisatı verilmez, 

4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü bu tahsisat hakkında uygulanmaz. 

MADDE 3. — 1 ve 2 nci maddedeki tahsisat miktarları her dönemde genel meclis kararı ile % 40'a ka
dar artırılabilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
23.4.1978 

Mülga 13 Mart 1329 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu muvakkatinin 2 nci kısmında yeralan İda
re-i H. Vilâyat Kanununun 16.7.1965 tarih ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 ve 140 ncı maddeleri ile 
7.7.1952 tarih ve 5670 sayılı Kanunun 111 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim gerekçesiyle bir
likte ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Not : Aynı konudaki (2/112) E. numaralı kanun teklifi Plan Komisyonunda görüşülmüş ve teklif halen İç
işleri Komisyonunda bulunduğundan, (2/665) birlikte görüşülmek üzere (2/665) E. numaralı bu teklif sadece 
İçişleri Komisyonuna havale olunmuştur. 

GEREKÇE 

Bugünkü il özel idarelerine vücut veren temel yasal dayanak, 1913 yılında çıkarılan ve yürürlükte bu
lunan İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu Muvakkatidlir. 

60 yılı geçen bu Yasa, muvakkat adını taşımasına rağmen, bugüne kadar ülkede özellikle kırsal alanlar: 

da başarılı hizmetlerin yürütülmesinde önemli bir amil olmuştur. Ne var ki, tarihin akışı içinde değişen ve 
gelişen ülke ihtiyaçları karşısında yaygınlaşan yerel hizmetlere cevap vermek de giderek yetersiz kalmış, mali 
kaynakları daralmış, hizmet üretme gücünü ve etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir. 
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1950'lefden sonra hızlanan kentleşme akımı, mahalle idare hizmetlerinin yapısal karakterine yeni bo
yutlar getirmiş olmasına rağmen, il özel idareleri bu tempoya ayak uyduramamışlardır. Öte yandan, merke
zi idarede çoğu kez rasyonel olmayan hızlı ve yaygın bölgeleşme eğilimleri de merkezi idare ile özel idare
lerin görev alanlarında ve aleyhlerinde ciddi görev karışıklıklarına yol açmıştır. 

1961 tarihli Anayasamız 116 ncı maddesiyle, mahalli idareler, bu arada il özel idarelerine, görevleriyle 
orantılı gelir kaynaklan bir Devlet görevi olarak kabul etmesine rağmen, il özel idareleri, zamanla özkaynak 
yaratma bakımından olduğu kadar, Devlet yardımlarından veya belirli Devlet gelirlerinden pay alma şansın
dan da önemli ölçüde yoksun kalmışlardır. 

Oysa, özel idarelerle kırsal kesimden istenen hizmet istemleri, bu idarelerin gelir kaynaklarına oranla, den
gesiz bir düzeyde artmıştır. 

Demokratik halk yönetiminin temel taşları olan ve bir yerde demokrasi okulları niteliğini taşıyan yerel 
yönetimleri, artık öksüz evlat muamelesinden kurtarıp onlara gerçek hüviyetlerini vermek ve etkin hizmet 
organları haline getirmek zamanı gelmiş ve geçmiştir. Her dönemde ihmal edilen bu yönetimler içinde, âdeta 
işlemez hale gelen özel idareleri hemen ele almak ve günün koşullarına uygun duruma getirmek lazımdır. 
Yerel Yönetim Bakanlığına düşen en önemli sorunlardan birisi budur. 

Köy, belediye ve özel idarelere vücut veren yasaları hazırlamak uzun inceleme ve çalışmaları gerektiren bir 
durumdur. Biz bunu ilgili bakanlıklara bırakıyoruz. Ancak; il genel meclislerinin toplanma tarihleri ile üyele
rinin parasal durumlarını acele düzeltmek zorunluğundan hareket ederek ilişik teklifi Yüce Meclislere sun
maya karar verdik. 

1. Yürürlükteki yasaya göre di genel meclisleri aralık ayının ilk yarısında olmak üzere yılda bir kez ve 
40 gün toplanırlar. Bu toplantılarda yıllık bütçenin oluşmasını sağlarlar. Bütçe; vali tarafından uygulanır. An
cak; en büyük karar organı olan genel meclis, uygulamaları bir yıl süre ile denetleme olanağından yoksun 
kalır. Bir yıl içinde ortaya çıkan önemli konularda toplanıp karar verme imkânına da sahip değildir. Vakıa 
valinin veya genel meclis üyelerinin üçte birinin isteğiyle olağanüstü toplantı yapabilirse de bu durum İçiş
leri Bakanlığının muvafakatine bağlıdır ve bugüne kadar bu mekanizma işlememiştir. 

Oysa; hizmet ve ihtiyaçların sürekli geliştiği bir ülkede, özellikle kırsal kesimde yol, su, elektrik, okul gibi 
altyapı ihtiyaçlarını tespit, bunlara ait genel meclislerde alınan kararları takip için kış mevsiminden sonra 
nisan ve mayıs aylarında başlayacak çalışmalardan genel meclisin bilgi sahibi olmasına ve yeni öneriler ge
tirerek mecliste müzakeresine lüzum vardır. Bir kentin sorunlarına hitap eden belediye meclislerinin yılda üç 
kez normal, birçok kez olağanüstü toplantı yapmasına karşın, koca bir ilin tümüne şamil sorunlara hitap eden 
il genel meclisinin yılda bir kez toplanması doğru ve mantıklı görülemez. 

2. 16.7.1965 tarih ve 671 sayılı Kararın 116 ncı maddesine göre, il genel meclis üyelerine, müzakerelerin 
devamı müddetince günde 60 liradan 100 liraya kadar ödenek verilmektedir. Aynı Kanunun 140 ncı madde
sine göre de il daimi encümen başkan ve üyelerine de 1 000 liradan 1 500 liraya kadar aylık ödenek verilmesi 
öngörülmüştür. 

Bugünkü geçim koşulları karşısında yukarıda zikredilen rakamların ne kadar yetersiz ve geçersiz olduğunu 
söylemeye dahi gerek yoktur. 

13 yıldan bu yana yaşam şartlarında ve fiyatlarda meydana gelen aşırı artışlar işçi, memur, parlamenter 
ücretlerinde önemli ayarlamaları gerçekleştirdiği halde, genel meclis üyelerinin ödeneklerine yansımamış ve 13 
yıldır bu ödenekler sabit kalmıştır. 

İlçe ve köylerden il merkezine gelen ve asgari 40 gün otelde kalan lokantada yiyen, bundan başka seç
men ve ziyaretçilerine ikram zorunda bulunan genel meclis üyelerine günde brüt 60 - 100 TL. ödenek vermek 
insafla bağdaşamaz. 

Bir yerde il parlamenteri niteliğinde bulunan ve temsil yetkisi yönünden iyi giyinmek, iyi yaşamak zorun
da kalan genel meclis üyelerine mevkileriyle orantılı bir yaşam ortamı sağlamak Devletin, milletin onuru 
ile alakalı olduğu kadar sosyal adalet ilkesiyle de alakalıdır. 

Keza; bütün bir yıl il merkezinde görev yapan ve türlü masraflarla karşı karşıya bulunan daimi encümen 
üyelerine ayda 1 000 - 1 500 lira ödenek verilmesi bugünkü koşullar karşısında gülünç kalmıştır. 

Herkesin kabul edeceği bu düşünceler nazara alınarak, tasarıda genel meclis üyelerine her toplantı için 
günde 300 - 500 TL. daimi encümen üyelerine de ayda 3 000 - 5 000 TL. ödenek verilmesi teklif edilmiştir. 
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C. SENATOSU ANKARA ÜYESİ İBRAHİM ÖZTÜRK'ÜN TEKLİFİ 

Mülga 13 Mart 1329 Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 2 nci Kısmında Yer Alan îdare-i 
Vilâyat Kanununun 16.7.1965 Tarih ve 671 Sayılı Kanunla Değişik 116 ve 140 ncı Maddeleri ile 7.7.1952 

Tarih ve 5670 Sayılı Kanunun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 7.7.1952 gün ve 5670 sayılı Kanunun 111 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 111. — İl genel meclisleri mayıs ve aralık aylarının ilk yarısı içinde olmak üzere, yılda iki kez top
lanır. Seçimlerden sonra ilk toplanma günü valilerce, diğer toplanma günleri il genel meclislerince kararlaş
tırılır. 

MADDE 2. — 16.7.1965 tarih ve 671 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş
tir : ' 

Madde 116. — îl genel meclis üyelerine müzakerelerin devamı süresince genel meclis kararıyla günde 300 
liradan 500 liraya kadar ödenek verilir. 

MADDE 3. — 16 . 7 . 1965 tarih ve 671 sayılı Kanunun 140 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 140. — İl daimi encümen başkan ve üyelerine, genel meclis kararıyla 3 000 liradan 5 000 liraya 
kadar aylık ödenek verilir. İl daimi encümen üyeleri genel meclisin toplantı zamanında yalnız üyelik ödene
ği alırlar, kendilerine ayrıca daimi encümen ödeneği verilmez. 

4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü bu ödenek hakkında uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/112 13 . 6 . 1978 
Karar No. : 33 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 140 ncı maddesinin 1 nci fıkrası ile, 11.6 ncı mad
desinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi» Yerel Yönetim ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katıl
dığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği gibi, il genel meclisi üyeleri halkın oylarıyla 4 yıl süre ile seçilen temsil yetkisine sahip kişilerdir. 
İlin bütçesini yapar ve yasalara göre harcamalarını da denetlerler. Her ilde 43 kişiden oluşan bu meclis 
tüm üyeleriyle yılda 40 gün çalışırlar. Bu 40 günlük hizmetleri için yevmiye ödenir. Söz konusu çalışmalar
dan sonra bir yıl süre ile ilin işlerini yapabilecek 4 üyeden oluşan sürekli bir komisyon kurulur. Bu komisyon 
valinin başkanlığında en az haftada bir kez toplanarak görev yapar. 

Bu üyeler köylerden ve kasabalardan seçilerek gelirler. Halk ile sıkı ilişkileri vardır. Halkın mahalli ida
renin her kesimi ile olan ilişkilerinde rehberlik ve önderlik yaparlar. Yürürlükteki Yasa 1965 yılında çık
mıştır. O günden bugüne gerek memur ve gerekse milletvekili maaşlarında birkaç kez artış olmuştur. Yine 
il sürekli komisyonuna seçilen 4 il genel meclisi üyesinin de ayda aldıkları paralarla ihtiyaçlarını gidermesi 
son derece zordur. Ayrıca kendisine masraf yaptıran bir görev olduğu için bazı illerde parasal durumu iyi 
olmayan kişilerin bu görevi kabul etmeleri olanaksızlaşmaktadır. 
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Bu teklif ile göreve seçilen il genel meclisi üyelerinin de zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmek
tedir. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan teklif, Komisyonumuzca da olumlu bulunarak, maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Teklifin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin içeriği il genel meclisi üyelerinin bu Kanundan yararlanmalarını dikkate alan Komisyonumuz 

teklifin Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine karar vermiştir. 
Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna gönderilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepmar 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Ankara 
M. Kemal Erkovan 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Müfit Bayraktar 

Eskişehir 
İsmet Angı 

İzmir 
Süleyman Genç 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Bilâl Taranoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 16 . 1 . 1979 

Esas No. : 2/112,491,493,665 
Karar No. : 35 

Millet Meclisi JBaşkamğına 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 16 , 7 . 1965 gün ve 
671 sayılı Kanunla tadil edilen 140 ncı maddenin 1 nci fıkrası ile 116 ncı maddenin değiştirilmesine ilişkin ka
nun teklifi, Yozgat Milletvekili Ö. Lütfü Erzurumluoğlu ve 4 arkadaşının İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değiştirilen 116 ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
ve 1 ek madde eklenmesine dair kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, İda
re-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 7396 ve 16 . 7 . 1965 tarih ve 671 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı mad
desiyle 7021 ve 16 . 7 . 1965 tarih ve 671 sayılı Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin tadili hakkında 
kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün, mülga 13 Mart 1340 tarihli İdare-i 
Umumiye-i Vilâyat Kanunu muvakkatinin ikinci kısmında yer alan İdare-i Hususiye-i Vilâyat Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarih ve 671 sayılı kanunla değişik 116 ve 140 ncı maddeleri ile 7 . 7 . 1971 tarih ve 5670 sa
yılı Kanunun 111 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri İçişleri ve Maliye bakanlıklarının tem
silcilerinin katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz, aynı mahiyette olan tekliflerin birleştirilerek ve 2/112 nolu teklifin esas alınmasını karar
laştırmış ve bu teklifin asıl kanundaki madde sıralarına uyarak, 2 nci maddesi 1 nci madde ve 1 nci madde
si de 2 nci madde haline getirilmek ve kanun başlığı da buna göre değiştirilerek görüşülmesini kararlaştır
mıştır., 

Bilindiği gibi illerin genel ve yörel yönetimini düzenlemek üzere çıkarılmış bulunan İdare-i Umumiye-i 
Vilâyat Kanunu muvakkatinin (İUVK) il genel yönetimine ilişkin, İdare-i Umumiye-i Vilâyat başlığını taşı
yan 74 maddelik birinci kısmı 5 . 5 . 1929 gün ve 1426, sayılı Vilayat İdaresi Kanunu ile kaldırılmış, daha 
sonra da 1949 yılında bu kanun yerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu konulmuş olduğu halde, İdare-i Husu
siye-i Vilayat başlığını taşıyan ve 75 nci maddeden 149 ncu maddeye kadar devam eden il yörel yönetimine 
ilişkin ikinci kısmı bazı ek ve değişikliklerle bugüne kadar yürürlükte kalmıştır. İl yörel yönetiminin işlerini 
yöneten, çıkarlarını koruyan, onu temsil eden ve donatan organları il valisi, il genel meclisi ve il daimi en
cümenidir. (ÎUVK/76) 

Her ilde bir «İl genel meclisi» bulunur. İl genel meclisi üyeliği; 
25 000'e kadar olan ilçelerden 1, 
25 001'den 40 000'e kadar olan ilçelerden 2, 
40 001'den 55 000'e kadar olan ilçelerden 3, 
55 001'den 70 000'e kadar olan ilçelerden 4, 
Üye seçilir. Bundan sonraki her 25 000 nüfus için 1 üye eklenir. (İUVK nun 19 . 7 . 1963 tarih 306 sa

yılı Kanunla değişik 106 ncı maddesi). 
İl genel meclisleri yılda bir defa Aralık ayının ilk yarısı içinde 40 gün süre ile toplanır. Görüşülmesi ve 

tetkiki neticelenmemiş önemli konular için toplantı süresi 15 gün uzatılabilir. (İUVK/111, 112, 113) 
İşte il merkezindeki bu toplantıya katılmak üzere'ilçelerinden gelen il genel meclisi üyelerine, görüşme

lerin devam ettiği sürece, genel meclis kararıyla günde 60 liradan 100 liraya kadar ödenek verilmektedir. 
(İUVK nun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 ncı maddesi). 

İl genel meclisi üyelerinin 1965 yılında tespit edilen 60 ila 100 lira arası günlük ödeneklerinin, toplan
tılarının devamı süresince il merkezinde barınmalarına, yiyip içmelerine, yatıp kalkmalarına yetmeyeceği açık
tır. Esasen bu konuda Türkiye'nin her ilinden yakınmaları yansıtan yazılar ve kararlar İçişleri ve Yerel Yö
netim Bakanlıklarına yıllardanberi gönderilmiş bulunmaktadır. Bu nedenlerle, teklifin 2 nci maddesi 1 nci 
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madde haline getirilerek ve kanun tekniğine uygun biçimde düzenlenerek, ti genel meclisi üyelerine görüş
melerin devamı süresince, genel meclis kararıyla, günde 400 liradan az 500 liradan fazla olmamak üzere 
ödenek verilmesi benimsenmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesini 2 nci madde olarak düzenleyen Komisyonumuz, il genel meclisi adına bir yıl 
il yerel yönetimine ait hizmetleri yürüten il daimi encümeninin başkan ve üyelerine, 16 , 7 . 1965 gün ve 
671 sayılı Kanunla değiştirilen İUVK nun 140 nci maddesine göre, il genel meclisi kararı ile, brüt 1 000 li
radan 1 500 liraya kadar aylık ödenek verilmesini, gördükleri hizmetin gerekleriyle bağdaşır bulmamaktadır. 
Değişen yaşama koşullarına biraz daha uyum sağlayabilmek için, il daimi encümeni başkan ve üyelerine ge
nel meclis kararı ile, teklifte istendiği gibi ayda brüt 4 000 - 5 000 TL. arasında bir ödenek değil, 400 gös
tergenin her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı kadar aylık öde
nek verilmesini uygun bulmuştur. 

Teklifin yürürlük ve yürütme hükümlerini taşıyan 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulda öncelikle ele alınmak üzere saygıyla sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkam ve 

Bu Rapor Sözcüsü Başkanvekili 
Bolu Kahramanmaraş Amasya. 

Bayram Turan Çetin Hasan Seyithanoğlu Etem Naci Altunay 
Bursa Çorum İstanbul 

Mehmet Emin Dalkıran Mehmet İrmak M., Kâzım Özeke 
Muhalifim. 

Şerhim eklidir. 
Yozgat 

Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

MUHALEFET ŞERHİ 

a) Kanun tasarısının bütçeye getireceği yük dolayısıyla Millete yükleyeceği yeni vergiler, zamlar he-
saplanmamıştır. 1965 de verilen 60 - 100 lira ödeneğin 1979'da da aynı değeri taşıdığı, hizmet erbabını tat
min edeceği elbetteki iddia edilemez. Fakat, sözü geçen 1965 ödenek miktarlarının 7 kat ila 4 kat veya 
% 400 - 500 zam yapılması da bu zamların onbinlerce kişiye yapılacağı düşünülürse savurganlığa örnek teş
kil edecek niteliktedir. 

b) Tasarının gerekçesinde, il genel meclis üyelerinin 40 veya 55 gün ilçelerinden uzakta, il merkezinde 
kaldıklarından geçimlerini bugünkü ödenekleriyle temin edemeyeceklerinden bahisle yüksek oranda artırma 
öngörülmekte ise de, ilgililerin kendi arzularıyla seçimle göreve geldikleri, ödeneklerin sembolik olduğunu bil
dikleri, esasen geçimlerini başka kaynaklardan sağlayan kişiler olduğu ve büyük ekseriyetinin çalışma günle
rinde dahi ilçelerine ve evlerine dönebildikleri düşünülürse gerekçe kuvvetli görülmemektedir. 

c) Yine il daimi encümenine seçilecek il genel meclis üyelerinin, genel meclisin çalışma döneminde 
dahi hem 116 nci madde ve hem de 140/1 madde ile yani tasarının 1 ve 2 nci maddelerinden 2 defa öde
nek alabilmeleri mümkündür. 

İl genel meclisinin çalışma sürelerinde daimi encümen üyelerinin bir defa ödenek alabilecekleri yolun
da açık hüküm konulmamıştır. 

ç) İl daimi encümen başkam olan valinin esasen Devletten maaş aldığı ve mesai günlerinde, Dçvlet 
hizmetine mahsus zamanını, kısmen genel meclis ve daimi encümen çalışmalarına ayıracağı düşünülmeksi-

• zin, ilaveten ödenek namıyla valilere, tasarının 2 nci maddesiyle mükerrer ücret ödenmesini, belli kişilerin 
himayesi ve savurganlık saymaktayım. 

Bu sebeplerle tasarının tümüne, nispetlere ve mükerrer ödemelere karşı bulunmaktayım. 
Saygılarımla. 

Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET 
KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

İdari Umumiyei Vilayat Kanunu
nun 16.7.1965 Gün ve 671 Sa
ydı Kanunla Tadil Edilen 140 ncı 
Maddesinin 1 nci Fıkrası ile 116 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Ait 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — (140/1) il daimi 
encümeni başkan ve üyelerine ge
nel meclis kararı ile 4 000 lira
dan 5 000 liraya kadar aylık tah
sisat verilir. 

MADDE 2. — (116) il genel 
meclisi üyelerine müzarekelerin de
vamı müddetince genel meclis ka
rarı ile günde 400 liradan 500 li
raya kadar tahsisat verilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun ya
yın tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

PLAN KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

ldar\i Umumiyei Vilayat Kanunu
nun 16.7.1965 Gün ve 671 Sa
yılı Kanunla Tadil Edilen 140 ncı 
Maddesinin 1 nci Fıkrası ile 116 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Ait 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

...>— 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İdarei Umumiyei Vilayet Kanunu
nun 16.7. 1965 Gün ve 671 Sa
yılı Kanunla Değişik 116 ncı Mad
desiyle 140 ncı Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İdarei Umumi
yei Vilayat Kanununun 16.7.1965 
gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 
116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 116. — İl genel meclisi 
üyelerine, görüşmelerin devamı sü
resince genel meclis kararıyla gün
de 400 liradan az olmamak ve 500 
lirayı aşmamak üzere ödenek ve
rilir.» 

MADDE 2. — İdarei Umumi
yei Vilayat Kanununun 16.7.1965 
gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 
140 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 140/1. — İl daimi en
cümeni başkan ve üyelerine genel 
meclis kararıyla 400 göstergenin 
her yıl bütçe kanunlarıyla belirle
nen katsayı ile çarpımı sonucu el
de edilecek tutarı kadar aylık öde
nek verilir.» 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir^ 

>&<{ 
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