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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul Be
lediyesine karşı Hükümetin tutumu hakkındaki gün
dem dışı konuşmasına Maliye Bakam Yılmaz Erge-
nekon, 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, bazı ba
kanların Meclis denetiminden kaçındığı anlamına ge
len davranıştan hakkındaki gündem dışı konuşma
sına da Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem cevap 
verdiler. 

Burdur Milletvekili Osman Aykul da, Burdur Süt 
Fabrikasmda devam etmekte olan grev ve süt üreti
cilerinin durumu konusunda gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alım
larda kamisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firma

ları saptamak, rüşvet ve yolsuzluk konularını açıklı
ğa kavuşturmak amacıyle kurulan (10/79) numaralı 
Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişilik bir heye
tin incelemede bulunmak üzere Amerika Birleşik Dev
letlerine gönderilmesine dair komisyon başkanlığı 
tezkeresi, üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, red-
dolundu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz hava 
(2/22), 

Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 359 
sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanu
nunu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek madde ek
lenmesine dair (2/687), 

Trabzon Milletvekili Ahmci Şener'in, sağlık ku
rum ve kuruluşlarından tam süre çalışma esaslarım 
düzenleyen (2/702) ve, 
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Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, Kırşehir 
İlinde Aşıkpaşa üniversitesi açdmasma dair (2/617) 
kanun tekliflerinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına ilişkin önergeleri kabul edildi. 

Komisyonlarda, 
Araştırma komisyonlarında ve, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinde açık bulunan üye

liklere, gösterilen adaylar seçildiler. 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili İsmet Büyükyaylacı'nın, 

31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Yasa
sının 63 ncü maddesinin ikinci fıkrasının değiştiril
mesine dair yasa teklifi (2/741) (Plan Komisyonuna) 

Tezkereler 

2. — Kayseri Milletvekili Selçuk İmamoğlu'nun, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/762) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

BAŞKAN —Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin, «Bu
radayım» demek suretiyle yoklamaya katılmalarını 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

30 Aralık 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,51'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Memduh Eksi Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

3. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, Yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/763) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona) 

Meclis Araştırması 
4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli ve 

12 arkadaşının, Yurdumuzdaki depremlerle iligili ola
rak alman ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, MUlet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yapdığımız yoklama sonun
da, görüşmeler için gerekli çoğunluğumuzun bu
lunduğunu anladık. 

II. — GELEN KAĞITLAR 

30 , 12 . 1976 Perşembe 

-»- m>9<m ••»-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GI 

A) GÜNDEM DIŞI 

1. — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın, Burdur Süt Fabrikasındaki grev ve 
süt üreticilerinin durumu konusunda 25 nci Birle
şimde konuşan Burdur Milletvekili Osman Aykul'a 
cevap veren gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin, gündem dışı 
söz istekleri var. Ancak daha önce, dünkü birleşim
de Burdur Milletvekili Sayın Osman Aykul'un, Bur
dur Süt Fabrikasındaki grev vesair olaylarla ilgili 
olarak yaptığı gündem dışı konuşmaya, Sayın Ta
rım Bakanı cevap vermek istiyorlar. 

Buyurunuz Sayın Özal. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Dün burada yapılmış olan bir gündem dışı ko
nuşma dolayısıyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Burdur milletvekilimiz Sayın Osman Aykul, dün 
yapmış olduğu gündem dışı konuşmayla halen ya
salar içinde, yasalara uygun bir şekilde ve yasaların 
tarif ettiği prosedürlerle varılmış, tamamen hukukî 
bir grev konusunda bazı endişelerini ve sorularını 
ortaya koymuş bulunuyor. 

Seçim bölgesinin bir sorusunu buraya getiren 
sayın Milletvekiline, bize bu açıklamayı yapma im
kânım verdiği için teşekkür ederken; bu mahiyette
ki sorularm Türkiye'de ne kadar çok cereyan ettiği
ni ve bugün grev halinde çok kuruluşun olduğunu 
düşündüğüm zaman, bunların bu kürsülerde mü
zakere ve münakaşa edilmesinin de ne kadar sı
nırlı olduğuna işaret etmek istiyorum. 

Tamamen toplu sözleşme düzeni içinde yürütü
len bir toplu sözleşme müzakereleri, en son yol olan 
grevle neticelenmiştir. Sendika, Süt Endüstrisi Ku
rumunun razı olduğu ücret ve diğer şartlara razı ol
mamış, greve gitmiştir; bu yasal bir haktır. İlgili 
kuruluş da, sendikanın istediği bu hakları veremeye
ceğini ifade etmiştir. Sebebi de, halen aynı müesse
seye bağlı ve yeni toplu sözleşme imzalamış pek çok 
yerde imzalanmış olan toplu sözleşmelerin tanıdığı 
haklar, Burdur'da istenilen haklardan aşağıdadır. 

Burada şu önemli hususa işaret etmek istiyo
rum : 

Toplu sözleşme düzeni memleketimizde 1960'dan 
bu yana uygulanmaktadır. Bu düzenin Türk iş haya
tına birtakım rahatlıklar getirdiği, birtakım sorun-

NEL KURULA SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 

I lan çözdüğü ve uzun yıllar sıkıntı içinde olan işçile
rimizi, dünya işçileriyle mukayese ettiğimiz zaman, 
fevkalâde iyi durum diyebileceğimiz bazı noktalara 
da yer yer ulaştırabildiği bir gerçektir. Ancak bura
da gene ifade etmek durumundayım ki, toplu sözleş
melerde bugün sendikal rekabet, bazen işin alışılmış 
çerçevelerde çözülmesini önlemekte ve aynı iş ye-

I rindeki çeşitli sendikaların birbirlerinden biraz daha 
fazla alma gayretleri, iş yerlerimizde bizi fevkalâde 

I çözümü zor sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. 
Nitekim, Süt Endüstrisi Kurumu iş yerlerinde de ha-

I len çeşitli sendikalar faaliyettedir. Bunlar arasında 
diğerinden daha güçlü olduğunu göstermek için bir 
takım daha fazla haklar koparma gayreti vardır. 

I Bunların çözümü de bir yerde idareyi grev konusun
da dahi grevi karşılamakla ve tek başka yol bulun-

I madiği için buna razı olmaya mecbur bir duruma 
getirmektedir. 

I Bu bakımdan, Türkiye'de yasalar çerçevesinde 
ve tamamen kanunî bir çerçevede gidilmiş grevin 
burada münakaşa konusu olmasını ben zait addedi
yorum. Ancak, sayın konuşucunun bazı spesifik so-

' rularına burada cevap vermek durumundayım. 

Burada iş yerinde verilen ücretlerin birtakım 
partizanca amaçlarla verildiği yolundaki iddiaya ka
tılmak mümkün değildir. Böyle iddialar olamaz de
miyorum. Türkiye bugün öyle bir memleket oldu-
ki, herkes her iddiayı her şekliyle ortaya koyabili
yor. Bunların ispatı yolundaki çalışmalar da o kadar 
çok zaman alıyor ki, iddiayı yapan yaptığı iddia ile 
kalıyor ve aradan uzun süre geçtikten sonra iddia
nın varit olmadığı ispat edilse dahi, ilk anda iddia-

I 1ar makes buluyor ve maalesef bunun böyle oluşu, 
birtakım iddiaların devamlı olarak ortaya atılması
na da sebep oluyor. Bu bakımdan, sayın milletve
kilimizin ortaya attığı iddianın varit olmadığını, iş 
yerindeki ücret düzeninin, ilgili kurumun belli kai
delerine göre olduğuna işaret etmek istiyorum. Bu
nun başka türlü olması da zaten mümkün değildir. 

Gelelim diğer bir konuya: Bu greve gidilme do
layısıyle orada üreticilerin sıkıntıya düştüğü ifade 
edilmiştir sayın konuşucu tarafından. Tabiî, bir gre-

, vin oluşu, bir sıkıntıyı doğurur, Grev, aslında bir 
sıkıntı doğurmak için yapılan bir işlemdir. Grevi 
yapanlar rahatlık olsun diye yapmıyorlar; grevi bir 

I sıkıntı doğuralım da, şartlarımızı kabul ettirelim 

422 - , 



M. Meclisi B : 26 30 . 12 . 1976 O : 1 

diye yapıyorlar. Grevi göğüsleyen kuruluş da bu 
sıkıntıları tahfif edecek tedbirleri almakla mükellef
tir, alabildiği kadar. Bu fabrikanın greve gitmesinin 
hemen akabinde ilgili kurumumuza-ki, süt üreticile
ri bize gelmişlerdir- kendilerine şu şekilde yardımcı 
olduk: O civarda yeni işletmeye açtığımız Afyon 
fabrikası ve eskiden beri işletilmekte olan İzmir 
Fabrikasına üretilen sütlerin nakledilmesi kararını 
verdik ve halen bu işlem devam ettirilmektedir. Bu
nunla meselenin tamamen çözülmüş olduğunu iddia 
etmem mümkün değildir; fakat, bir ölçüde üretici
lerimizin sorunlarına eğilinmiştir. 

Şimdi, sayın milletvekiline şu hususu ifade ede
yim: 

Süt Endüstrisi Kurumu ve bağlı olduğu Bakan
lık hiç bir zaman işçinin hakkı olduğuna inandığı 
bir şeyi ona vermemezlik edemez. Böyle bir iddiayı 
tekrarlamak mümkün değildir. Şunu ifade edeyim 
ki, bu kuruluşlar, bir patron zihniyetiyle idare edi
len kuruluşlar değildir. Bunlar Devletin kuruluşları
dır ve Devletin kuruluşlarında da belli adalet nısfet 
kaidelerinin uygulanması tabiîdir. Niye bu toplu 
sözleşmeye biz imza koymadık da grevi göğüsledin, 
suali de burada yatmaktadır. Düşünün; 17 fabrika
nız olacak, bunun 15'inde toplu sözleşme imzala
mış olacaksınız; bu sözleşmelerde belli hakları ver
mişsiniz ve karşı taraf da kabul etmiş olacak. Son
ra diğer bazı sendikalar çıkacak, «Biz bunlardan da
ha fazlasını istiyoruz» diyecekler. Onlara da onu 
veremezsiniz. Verdiğiniz zaman, sizinle daha evvel 
toplu sözleşme imzalamış olan diğer işçilerin hakkını 
âdil ve bir yerde devlet görüşüyle tarafsız olma ölçü
sü içinde yitirirsiniz. Mesele bundan ibarettir ve ben 
sayın milletvekilinin bu noktada bizi haklı ve anla
yışla karşılayacağı inancı içindeyim. 

Bir bakanın vazifesi, o anın meselelerini çözmek 
değildir. Bir bakanm vazifesi, o sistemi uzun vade
de, dengeli ve sağlıklı olarak götürebilecek şartları, 
icabında kısa vadeli bazı sıkıntılar da olsa, onlara 
göğüs gererek, karşı koyarak götürmektir. 

Ben burada şu ümidimi de belirterek sözlerime 
son vereceğim: 

Toplu sözleşme düzeni yasal çerçeve içinde de
vam ederse, bunun her yerde çözümü vardır. Bütün 
endişem, yasal çerçevenin dışına çıkılmasıdır. Yasal 
çerçeve içinde, ben inanıyorum ki, bu Burdur grevi 
de bir yerde çözümünü bulacaktır, bulmaması için 
sebep yoktur. Bugüne kadar çeşitli grevler yapıl
mıştır bünyemizde, ve bunların çözümü bulunmuş
tur. 

Yapılan uygulama, tamamen Devletin âdil ve 
tarafsız anlayışı içinde bir işyerindeki çeşitli fabri
kalara aynı ölçülere sığan bir tatbikatı getirme gay
retidir. Başarılı olacağımızda şüphem yoktur. 

Yüce Meclise ve değerli Başkan size hürmetleri
mi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Değerli arkadaşlarım, bazı sayın üyelere gün

dem dışı söz vereceğim. Yalnız, sayın arkadaşlarım
dan 5 dakikalık süreye özen göstermelerini rica edi
yorum. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Sayın 
Başkan; bugünkü gazetelerden birisinde şeriat dü
zeniyle ilgili olarak çıkan bir yazı üzerinde konuş
mak istiyorum. İçtüzüğe göre bana öncelik tanıma
nızı çok rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Omay, zatiâlinizin isteği el
bette bana da geldi. Ancak, İçtüzüğümüzün gündem 
dışı konuşmalarla ilgili maddesi sadece 3 sayın üye
ye söz verme olanağını Başkanlığımıza tanımaktadır. 
Başkanınız olarak daha evvelce gelen, müracaat 
eden arkadaşlarımıza, bu maddeye uygun olarak 
bugün söz vereceğimizi ifade ettim. 3 üyenin dışında 
söz verme olanağım olmadığı için, zatıâlinize söz 
veremiyorum. Benden sonra Divanı yönetecek arka
daşlarım dileğinizi dikkate alırlar. Teşekkür ede
rim efendim. 

2. •— Ankara Milletvekili Kemal Ataman'ın, An-
kara'daki kömür ihtiyacı ve dağıtımı hakkındaki gün
dem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç'ın cevabı. 

BAŞKAN — Ankara'da önemli bir sorun halini 
alan kömür dağıtımı ve ihtiyacı hakkında, Ankara 
Milletvekili Sayın Kemal Ataman gündem dışı söz 
istemektedir. Sayın Ataman, buyurun efendim. 

KEMAL ATAMAN — (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri: 

Karakışın etkisini tüm şiddeti ile artırdığı bu 
günlerde, başkent halkı kirli hava, kira, pahalılık, 
ulaşım gibi önemli sorunlanntn yanısıra, aylardır 
devam eden çok önemli bir sorunla daha karşı kar
şıya kalmaktadır. Bu sorun çoğunluğunun Ankara' 
nın gecekondu ve kenar semtlerinde oturduğu, özel
likle yakacak olarak kömür kullanan yurttaşlarımı
zın soğuk demeden karda, kışta, yağmur altında bir 
ton kömür alabilmek için gece gündüz sürdürdük
leri ısınabilme ve yaşam uğraşısıdır. Bugün Anka
ra'da, vatandaş, Ocak ayı gelmesine rağmen hâlâ 
kömürünü alamamaktadır, örneğin: Ankara'nın Al-
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tındağ ilçesinde binlerce yurttaş, aylar önce para
sını yatırdığı halde kömürünü alamamanın üzüntü
sü ve acısı içerisindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'da kömür almak 
için baş vuran vatandaş ayırca şu önemli sorunlarla 
karşılaşmaktadır. 

1. Vatandaş aylar önce parasını yatırıyor. Kö
mür İşletmesi kendisine 3 veya 4 ay sonrası için gün 
veriyor, örneğin; Ağustos ayında kömür parası ya
tıran bir vatandaşa Ocak veya Şubat ayı içerisinde 
kömür alma olanağı sağlamaktadır. 

2. Vatandaşın sırası geliyor; devamlı olarak kö
mür deposunda sıra bekliyor; günü geliyor, günü 
geçiyor, örneğin; bugün Ankara'da kömür alabilmek 
için sırasını bekleyen vatandaşa kömür sırası gelmiş
tir; ama kömür alma gününden bir ay veya 1,5 ay 
geçtiği halde kömür alamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu vatandaşlar bizlere ve 
başka kişilere giderek kömür alma günlerini öne 
aldırabilmektedir; ama bizi bulamayan vatandaş 
da tekrar kaderiyle başbaşa kalmaktadır. 

3. Zamanında kömürünü alamayan vatandaş 
dışarıda kömür kara borsası yapan tüccarın kuca
ğına düşmektedir. Kömür İşletmelerinde tonu 195 
lira olan Seyitömer Linyit kömürü, kara borsada 650 
- 850 liraya kadar ulaşmaktadır. 

En önemlisi, her nasılsa kömür alma sırası gelen 
vatandaş, sevinç içerisinde kömürünü bekleye dursun, 
kömürü geliyor; ama bu sevincin yerini acı üzüntü 
almaktadır. Çünkü gelen kömürünün yarısı toz, 
toprak ve taştır. 

Değerli milletvekilleri; Ankaralı yurttaş için 
çok önemli bir sorun durumunu alan bu kargaşalı
ğın, sayın Bakanlıkça öncelikle ele alınması dile
ğiyle kış kıyamette vatandaşlarımıza daha fazla acı 
çektirmemek için bu soruna önem vermesini önemle 
rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Cevap vermek 
üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cevap için Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sayın Kılıç, buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİ! KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Gerçekten ülkenin en önemli sorunlarından bir 
tanesi olan yakıt problemine değindiklerinden ve 
bana izahat imkânı verdiklerinden dolayı Sayın 
Ataman'a teşekkür ederim. 

Filvaki, başlamış olan bütçe müzakereleri dola-
yısıyle ve özellikle 6 - 7 ay önce Yüce Senatonun aç
tığı bir araştırma dolayısıyle kömür meselesindeki 
tutumumuz; dağların altında, galerinin ucunda kaz
ma vurulduğu noktadan kömürün havagazı oldu
ğu noktaya kadar incelenmiş ve şükran ile ifade 
ediyorum ki, tümüyle tasvip görmüştür. 

Meseleye bir tek noktadan bakmak mümkün de
ğildir. Sizin filan gün yatırdığınız paranın karşı
lığı olan kömürü, falan gün gidip alabilmenizin ar
kasında dediğim gibi çok daha büyük bir zincir var
dır. O halde meseleye bakarken tümüyle bakmakta 
yarar vardır: Dün neydi, bugün nedir ve yarın ne 
olacaktır; yaklaşımımıza, ilkelerimize ve uyguladı
ğımız hususlara bakmakta yarar vardır. 

Ben şunu iddia etmiyorum: Ankara'nın, genellik
le Türkiye'nin kömür meselesini çözdük diyemem. 
Hatta kömür meselesi, yakıt meselesi çok daha bü
yük gayret, emek, bilgi ve özellikle hem kamu sek
törünün, hem özel sektörün ahenkli çalışmasını ve 
yatırımları gerektirir. Ama şimdi vereceğim izahat
tan ve uyguladığımız ilkelerden büyük merhaleler 
kat edildiğini ve önümüzdeki yıllarda özellikle, eğer 
bu programı uygulayabilirsek 1977'de % 80 oranın
da, 1978'de de % 100 oranında, sadece Ankara'nın 
değil, ülkenin yakıt ihtiyacının tümüyle halledilmesi 
mümkündür. 

Bu mesele nereden ileri gelmektedir? Dışarıda, 
serbest piyasada satılan kömür 700 ila 1 000 lira 
arasındadır; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu' 
nun 4 milyar lira yılda zarar etmesine rağmen, kö
mürün tonunun fiyatı 240 ilâ 260 lira arasındadır. 
O halde, herkes ihtiyacını gayet tabiî bu ucuz kö
mürden karşılıyacaktır. Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu'nun verdiği kömür, ülkenin tüm yakıt 
ihtiyacım karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Dün ne 
idi bu, bugün ne, yarın ne olacak; ona bakalım. 

Evvelâ, Hükümet olduktan sonra kömür mese
lesi bizim el attığımız bir numaralı meselelerden bi
risi olmuştur. Şurada Yüce Mecliste takdim ettiği
miz iki tane kitabımız vardır. İkisi de büyük kömür 
projesidir; birisi linyit içindir. Hükümet olduğumuz 
22 aya yaklaşan bir süreden beri bu kitapta yazı
lanları; uzmanların, ekonomistlerin hazırladığı bu 
kitapta yazılanları harfiyen tatbik etmenin gayreti 
içinde olduk. Bunun sonucu ne oldu, arz ediyorum: 

1975'de Türkiye Kömür İşletmelerinin Bütçesi 
sadece 3 milyar iken, 1976'da 1 milyar 650 milyon 
1977 yılı içinde teklifimiz 2 milyar 300 milyondur. 
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Evvelâ kömürün bulunması ve işletme projeleri
nin tanzimine varabilmek için kömür yataklarının 
bilimsel olarak tespiti gerekiyordu ve ayrıca TKİ'ye 
de mal edilmesi gerekiyordu. Biz Maden Dairesine 
talimat vererek, Türkiye'de kanunun şu veya bu 
maddesi sebebiyle düşmüş olan, meşruiyetini kaybet
miş olan bütün kömür ruhsatlarını TKİ'ye mal et
tik. İlâveten linyit için 1976 senesi içerisinde 100 bin 
metre sondaj yaptık; 1977 senesi içerisinde 110 
bin, 1978 için de 150 bin metrelik sondajı program
ladık. Dünyanın neresinde bulursak, peşin veya kredi 
ile Maden Tetkik Arama Enstitüsüne ve Türkiye 
Kömür İşletmeleri'ne sondaj makineleri aldık ve yıl
lardır Zonguldak bölgesinde 11 bin kilometrekare 
ruhsat sahası olmasına rağmen, Türkiye Cumhuri
yetinin çalıştırdığı saha 102 kilometrekaredir. Biz 
bunu 6 bin kilometrekaraye çıkardık ve bugün 
memnuniyetle ifade ediyorum ki, taşkömürü bulgu
ları Kurucaşile'de, Azdavay'da, Bartın'da - bulun
muştur ve bunların iktisadîlik raporları hazırlandık' 
tan sonra, taşkömürü üretimimizi artırıcı istikamet
te gereken tedbirleri alacağız. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde taşımada 
kömür sorunu yoktur, enerjinin kömür sorunu yok
tur. Üçüncü Demir Çelik inşa edilinceye kadar da 
endüstrinin taşkömürü sorunu yoktur. O halde kö
mür sorununu dediğimiz zaman şu iki noktayı; me-
talize endüstrisi için gerekli olan taş kömürü ile bu
gün ithal yoluyla karşılanmaktadır - yakıt kömürü
nü anlamamız gerekmektedir. 

Biz meseleye şöyle baktık: 

Elektrik üretimi dolayısıyle bütün yedi ocak ve 
yedi termik santral için gerekli bütün kömür çalış
malarını bitirdik. Bunları süratle üretime koyarak, 
daha elektrik üretimine geçmeden yakıt ve diğer ih
tiyaçlardan kullanılması için projelerimizi hazırla
dık. Nitekim, Çayırhan projesi bunlardan bir tane
sidir. Benim Sovyet Rusya'ya seyahatımda Ruslarla 
anlaşmasını sağladığımız Termik Santralına ilâve
ten, Orhaneli ve Çan kömürlerinin de aynı ekono
mik mekanizma içinde işletilmesi gereken iki proje
yi de böylece sağlamış bulunuyoruz. 

Şimdi ayrıca, birçok illerde yeni ocaklar açtık; 
Sorgun'da, Yozgat'ta açtık, Erzurum'da yeni ocak
lar açtık. Elbistan ocağını çevrenin ihtiyacını karşı
layacak şekilde genişlettik. Erciş'te yeni ocaklar aç
tık. Ancak, bunların ihtiyaca kâfi geldiğini söyle
mek istemiyorum. 

Bu itibarla, bizim 1974 yıhnda Türkiye'ye ısıt
ma linyiti olarak, Türkiye Kömür İşletmelerine ve
rilebilmiş olan 2, 3 milyon tona karşılık, bu yıl vere
bildiğimiz miktar 3 700 000 tondur. Yani, bu oranı 
% 65 nispetinde, artırmış bulunuyoruz. Ama, bu 
kâfi değildir; çünkü, ülkenin linyit türünden 10 mil
yon ton yakıta ihtiyacı vardır. 

Şimdi resim karşımızdadır; daha evvel verilen 
miktar 2, 3 milyon; biz mevcut ocakları kısmen mo-
dernize etmişiz, yeni küçük ocaklar açmışız, büyük 
bütün ocaklar için de hazırlıklarımızı nihai bir nok
taya getirmişiz. İşte bizim takip ettiğimiz ilke budur. 
Bu küçük tedbirlerin heyeti mecmuasının sonucu ola
rak da, ısı alanına verebildiğimiz kömür miktarını 
% 65 artırabilmişizdir. % 65 artırmışız, °/0 100 
olan ihtiyacı karşılamış mıyız? Hayır. Çünkü, ülke
nin linyit kömürü türünden ihtiyacı 10 milyon ton
dur. 

O halde, sadece ucuz kömür türünden bugün 
için % 37'si karşılanabilmektedir. Mesele de bun
dan ileri gelmektedir. 

Şimdi, geçmiş yıllara ait de rakamları arkadaş
larıma arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; üretim 12 ay sürüyor, 
ısınma için gereken kömür dört ay içerisinde tüke
tiliyor. Kömürü sadece dört ay için üretmeniz müm
kün değildir veya Aralık başında 12 ayın üretimini 
birleştirip de 4 ayda tüketmeniz de mümkün değil
dir. O halde ister istemez 12 aylık tüketimi kaale 
alarak bu 4 ay içerisinde Ağustosta belgesini alan 
vatandaşımızın-pek sayın Ataman'ın dediği gibi-bir 
kısmı Şubattır ama, Eylülde, Ekimde verilecekler 
Şubata kaymışlar ama, daha evvelce verilenler de 
Ekimde, Kasımda, Aralıkta almışlardır. Yani bu eş
yanın tabiatmdan ileri gelmektedir ve her sene ol
maktadır. 

O halde bunun için yapılacak tedbir var; nedir? 
Yaz fiyatım ucuzlatacaksınız; devlete bağlı kuruluş
ları yazdan kömür almaları için onları teşvik edecek
siniz; hepsinden daha önemlisi-çünkü linyit kömürü 
saklanabilir bir şey değil, vatandaş yazdan linyit kö
mürü alamaz-linyit kömürünü yazdan saklanabilir 
hale getireceksiniz; bu da dumansız yakıttır; bu da 
brikettir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Niye ucuz
latmıyorsunuz?. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Niye ucuzlat
madığımızı soruyorsunuz? Kömürü mü?. 
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NECDET EVLÎYAGlL (Ankara) — Evet. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KIUÇ (Devamla) — Kömür zaten 
240 -. 260 liradan satılıyor. Normal piyasada 1 000 
liraya kadar satılıyor. Bugün kömür gerçekten en 
ucuz maddedir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Karaborsa
da kaç para? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Karaborsa de
diğiniz serbest borsayı 700 - 1 000 lira dedim, evet. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Mart ayın
da kömür almak için sıraya girmiş 2 000 vatandaş 
var sadece Ankara'da Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Beyefendi ben 
söyleyeceklerimi söyledim. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Ama bun
lara cevap vermiyorsunuz ki. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Şimdi sadece 
miktarı artırmakla da kalmadık. Geçen yılların tat
bikatında Ankara'da da, KST İdaresinin yani Kö
mür Satış Tevzi bürolarının okluğu ülkenin bütün 
illerinde de haneye tahsis edilmiş kömür verilmiyor
du. Yani, bir şahıs sabahleyin kuyruğa girer belge 
alırdı, öğleden sonra kuyruğa girer belge alırdı, ya
rın kuyruğa girer belge alırdı. Biz bu usulü kaldırdık 
ve sıkıntının önemli bir kısmı da bundan ileri gel
mektedir. Bugün Ankara'da hiç kimse iki kere kö
mür alamaz. Haneye tahsis edilmek suretiyle üç yüz 
bin kişiye belge vermişizdir. Ayrıca yüz on bin kişi
ye de kok karnesi olduğu için dört yüz on bin hane
ye bugün Ankara'da kömür dağıtılmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi usulü ilk defa vaz 
ediyoruz. Demin de arz ettiğim gibi dağların altın
dan, galerinin ucundaki bir kazmadan kömür çıkı
yor, sizin sobanıza geliyor. Uzun bir zincir, kışıyla 
galerisiyle... Evet, arıza oldu, anza oldu ve bir kısım 
vatandaşlarımız dediğimiz günde almadılar. Ama sizi 
temin ederim ki, 410 bin belgeliden, dediğimiz gün
de, bu bahsettiğim arızalar sebebiyle (elbette gideril
mesine çalışacağız, ben bu arızalan makul karşılamı
yorum, anza olarak ifade ediyorum; ben de, arkadaş
larım da her gün bu meselenin üzerindeyiz) 410 bin 
belgeliden, acaba kaç tanesi gününde alamamıştır? 
Bir tahminde bulunmak zordur, ama tahmin ederini 
% l'i, % 2'yi geçmez sayın milletvekilleri. 

Şimdi vereceğim şu rakamlar Ankara'nın da, ül
kenin de kömür ihtiyacında hangi merhaleyi katetti-
ğimizi gösteriyor. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'nin genel durumu
na bakarak bütün vatandaşlaımızın, bütün hane sa
hiplerinin % 37'si kadarı ucuz kömürünü TKİ'den 
sağlamalan gerekir. Bu Türkiye'nin genel vasatisidir, 
ama ben iddia ediyorum ki, gerçekten bu genel va
sati Erzurum'da oturan bir vatandaşımız için de aynı 
şekilde caridir, Malatya'da oturan için de caridir, Si
vas'ta oturan için de caridir, Edirne'de oturan için 
de caridir. 

Meseleye bu yüzde noktasından baktığımız za
man, Ankara, bir iki vilâyeti istisna edebilirsek, top
lusözleşmeler dolayısıyle kömür alabilen işçisi ve bü
yük bir nüfusu kömür alabilen birkaç vilâyeti istisna 
edebilirsek, ucuz kömür oranı Devletin verdiği 
% 37'nin üstünde olan illerimizden birisidir. Bu ger
çektir ve geçen yıl verilebilmiş olan 500 kiloluk koka 
karşılık 1 000 kilo vermişizdir. Geçen yıl tesadüfe 
bağlı olarak demin arz ettiğim usulle linyit alınabil
miş olmasına rağmen, bu yıl hane başına 2 ton lin
yit tahsis edebilmişizdir. 

Şimdi biz bu iki ton yerine bir ton tahsis et
seydik, gerçekten samimî olmazdık. Yani yapabilece
ğimiz, planı uygulayabileceğimiz azamî planla elde 
edebileceğimiz üretimi, Ankara'ya ve ülkenin başka 
yerlerine getirmeyi kaale aldık. Kurnazlık edip de, 
iki ton değil de bir ton verseydik, belki çok daha er
ken - yani Sayın Ataman arkadaşımın dediği gibi -
Ağustosta yatıran Ocak'a, Şubat'a gitmezdi, belki 
Aralık'ta alırdı ama, bir ton kömür almış olurdu. Biz 
bu usulü uyguladık. Kimseye iki defa kömür verme
mek için belge usulüne bağladık. 

Şimdi geliyorum rakamlara : 
1974 yılında Ankara'ya verilebilen kömürün linyit 

muadili 509 bin tondur, 1975 yılında 623 bin ton, 
bizim bu sene vermeyi planladığımız - ki, mevsim 
aşağı yukarı bitmek üzeredir - 964 bin tondur. Yani 
hemen hemen yüzde yüze yakın; Ankara'ya linyit 
muadili yakıt için, linyit, kok verebilmek imkânı bul-
muşuzdur. Gelelim, Aralık ayı sonu itibariyle, yani 
her sene olan hadise bu sene de tekevvün ediyor. Ey-
lül'de yatırdığınız paranın karşılığım evet Ocak'ta 
alıyorsunuz, evet Şubat'ta alıyorsunuz, ama bir mu
kayese yaparsak, Aralık ayı sonunda 1974'te Anka
ra'da 333 bin ton linyit muadili kömür verilebilmiş
tir, 1975'te 400 bin verilmiştir, 1976'da 490 bin ton 
kömür verilebilmiştir. 
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Bana bu açıklamaya imkân verdiğinden dolayı 
Sayın Ataman'a teşekkür ederken, tekrar arz ediyo
rum ki, Türkiye'nin ve Ankara'nın yakıt ihtiyacını 
tümüyle temin ettiğimizi, hallettiğimizi iddia edemem; 
ama önemli bir merhale katedilmiştir. Hemen hemen 
Türkiye'nin kömürü olan bütün illerinde ocak açma 
imkânlarını aramışızdır, bir çoklarında açabilmişizdir. 
Termik santral dolayısıyle işleteceğimiz büyük ocakları 
bu manada daha önce işletmeye alarak, yakıt ihtiyaç
larının karşılanması için programlarımızı hazırlamı-
şızdır. 

Tekraren de ifade ediyorum ki, günü geldiği za
man kömürü alabilmeleri için ben, Türkiye Kömür 
İşletmelerine mensup değerli arkadaşlarım, Kömür 
Satış Tevzii Müessesesindeki değerli arkadaşlarım, hiç
bir eziyeti vatandaş için kâfi görmeyerek, her türlü 
eziyete katlanarak bu meselenin üzerine tekrar eğile
ceğimizi ifade eder, saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

S. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değerin, ter
tiplenmiş siyasal olaylar ve saldırıların faillerinin ada
letten ve kamuoyundan saklandığı konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Hükümetin yasal kurallara ters dü
şen çelişkili beyanları kamuoyunda dikkati caliptir» 
diyorsunuz Saym Değer ve bu cümleden olarak, siya
sal olayları tertip ve saldırıların faillerinin adaletten ve 
kamuoyundan saklandığı iddiasıyle gündem dışı söz 
istediniz. 

Buyurun efendim. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Saym Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
MC Hükümetinin yarattığı ortamda gün yoktur 

ki, siyasal saldırılar düzenlenmemiş olsun, Anayasa 
ayaklar altında çiğnenmemiş olsun ve Hükümet de 
buna seyirci kalmamış olsun. Bunu görmemezlikten 
gelmek safdillik olur. Çünkü, yanan yürekler, yüzlerce 
ananın yüreğidir. İlk akla gelen, bugünkü aşamada 
Türkiye Cumhuriyetinin çağdışı bir ortama sürüklen-
mesidir. 

Türkiye'de artık Hükümetin varlığından bahset
mek abes olur, mal ve can emniyeti kalmamıştır. Sırf 
ve sadece Demirel biraz daha işbaşında kalabilmek 
için, kim sabah erken Demirel'den ne dilerse Demirel, 
«Biraderler çiftliğinden» vermişçesine avuçlarına ko
yuverir ve gerisini düşünmez olur. 

Aslında, devlet güvenliğinden ziyade belirli çev
re ve kaynaklara verdikleri talimatta, Türkiye'yi ida

re etmeyi sayıklayanlar, bu yüzden okul, sokak ve 
meydanlarda masum halkın üzerine sorumsuzca kur
şun yağdırmayı amaç edinmişlerdir. Bundan böyle, ey
lemlerin kökeni, Hükümet kaynaklarından tezgâhlan
dığı gerçeği şüphesizdir, örneğin : Okulları terkeden 
öğrencilerin durumu ve öldürülen öğrencilerin katille
rini tespite Hükümet niçin yanaşmıyor ve suçluları 
neden adalete teslim etmek istemiyor? 

Ancak, suçlular yerine, mağdur olan öğrencileri 
adalete sevketmekle olayı örtbas etmek istiyor. Üste
lik de Cumhuriyet Halk Partisinin hadise yarattığına 
dair kamuoypna yanlış bilgi vererek yalan söylemek
ten çekinmiyor. 

Şunu kesinlikle belirtmek istiyor ve kamuoyuna 
ilân ediyorum : Meşru müdafaa sadedinde, kendisini 
korumak üzere halkımızın hazırlanmasına neden ol
mamak gerekir. 

Dikkati calip, 27 Mayısa sebep olan ustalar gitti
ler, çıraklar gelip tamamladılar; hırslarını yenemeye-
rek birleşmiş oldular ve 27 Mayısı tersine çevirip ge
ri getirmek eylemi içine girdiler. 

Kamuoyunu, bunu bilmeyecek kadar gaflet için
de mi sandılar? Oysa olur olmaz niyetlerini açığa vur
muşlardır. 

Öte yandan, Bayar ve Türkeş ise köşkte oturmak 
yarışma girişmişlerdir. 

Ayrıca, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ali Bat-
man'ın, basında geniş akisler yaratan demeci de dikka
ti caliptir. 

Aslında ihtilâl programından ziyade, provasını 
yapmak hazırlığı içinde olduklarım ilân etmekte en 
ufak bir sakınca görmüyor ve bununla yetinmeyen Ül
kü Ocakları Genel Başkam, «Eğer öldürmek istersek 
sırada niceleri var. Türkiye'nin 900 yerinde teşkilâtı
mız var, sayıları yüzbinlerle ifade edilen üyelerimizin 
bulunduğu 900 yerde ses çıkarabiliriz» demekle neyi 
kastettiği malum. 

Aslında bu beyanat halkın mal ve can emniye
tini ortadan kaldırmakla beraber, herkesi şimdiden 
kendi başının çaresine bakacağı bir ortama itmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Demirel ve O'nun gibi 
düşünenler samimî iseler neden Türkiye'de bulunan 
5 sosyalist partinin hiçbirinden bir gün dahi bahset-
meyip, hatta kuruluşlarına dahi yardımcı olurlar? Tüm 
gayeleri, perde arkasından Cumhuriyet Halk Parti
lilere saldırı hazırlamaktır. 

Komandoların gölgesine sığınacaksın, üstelik Cum
huriyet Halk Partisi komünisttir diye ilân edeceksin. 
Bu uydurma tutumunu bir Başbakana nasıl yakıştıra-
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çaksın ve buna kimi inandıracaksın? öte yandan sal
dırılar tertipleyeceksin ve yine de Başbakan kalacak
sın. Bunu ihtilâl komiteleri dahi yapmamıştır. Ak
lınca mesuliyeti başkalarına yüklemeye kalkacaksın 
ve sunî hareketine ne zamana kadar devam edecek
sin? Bunu kime kabul ettireceksin? Eğer hükümetsen 
yasaları uygularsın; değilsen, çeteliği ilân eder ona 
göre cevabını alırsın. 

BAŞKAN — Sayın Değer, süreniz bitiyor efen
dim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Hatırlarda kaldı
ğı veçhile anarşik olaylarda güvenlik kuvvetleri göre
ve çağırıldığı yerde egemen komandolar saldırıya ge
çerken, bu kez güvenlik kuvvetlerine dur emri vere
ceksiniz ve hemen akabinde kanadınızdaki gençleri 
birleştirerek sahte komando kisvesiyle halkın üzerine 
kurşun yağdırıp, buna seyirci kalacaksın. Tüm bun
lara rağmen yine Başbakan kalacaksın öyle mi? 

Oysa A'dan Z'ye kadar şaibelerle dolu bir Baş
bakanı işbaşında bırakmak dünyanın hiçbir yerinde 
görülmemiştir. Kaldı ki, ucuz kahramanlığı hangi ki
tapta buldun ki saldırılardan başarı elde edesin. Anlı
yorum ki, işinize gelen her şeyi mubah görerek deyi
minizle ilânat verirsiniz. Evvelâ maskenizi indirin, 
Türk ulusu adaletine hesap verin sonra, hakikatten 
bahsetmeye kalkın. 

Uluslar tarihinde hiçbir hükümet başkanının bu 
kadar çelişkiye düştüğü rastlanmamıştır. Zira «Dün 
dündü, bugün bugündür» diyen Denıirel için her şey 
mubahtır. 

Oysa Demirel'in geçerli dosyası çoktan kapanmış
tır. Eğer demokrasinin yaşatılmasına taraftarsa ve 
rejimin bekasına gölge düşürmek istemiyorsa, yeni 
dosya açmak sevdasından vazgeçmelidir. 

Bu arada Silvan Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci
lerine «devrimci» damgasını basacaksın, okulu öğret
mensiz bırakacaksın ve 15 Şubata kadar kapatacaksın. 
Siyaseti ortaokul öğrencilerine aşılayacaksın ve öğren
ciler arasında «sen - ben» kavgasını başlatacaksın. 

BAŞKAN — Sayın Değer, süreniz geçti efendim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Çünkü gideceksin. İyilik bırakmak niyetinde de
ğilsiniz, yapmadık kötülükleri bırakmayarak gidecek
siniz. 

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

[ 4. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın,: 
I bakanların yurt dışı gezileri konusunda gündem dışı 
I konuşması., 

I BAŞKAN — Bakanların yurt dışı gezileri ile il-
I gili olarak, özellikle Sayın Erbakan'm İtalya gezisi 

ile ilgili olarak; Sayın Mehmet Ali Arsan, gündem 
I dışı söz istediniz, buyurun efendim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş-
I kan, sayın milletvekilleri; 

Son günlerde Hükümetin muhterem üyelerinin gö-
I revle yurt dışı gezilerinin yoğunlaştığını görmekteyiz. 
I Gezilerin yoğunlaşmasına karşı olmadığım gibi, aley

hinde de değilim. Hükümet gelişen dünya teknolojisi 
karşısında ülkelerarası kaynaklardan ve bilgilerden 

I yararlanabilir, bu kaynaklar ülke yararına olduğu 
müddetçe. Ancak, mevcut Hükümetimizin yapısı ve 
görünümünün özel bir manzara arz etmesi bakımın
dan, bu geziler de gerek Türk kamuoyunda, gerekse 

I dünya kamuoyu önünde özel bir mahiyet arz etmeye 
I başlamıştır. Herhalde bu teknolojik alış verişlerde ve 

bilgi alış verişlerinde çok sıkı fıkı dost duruma geldi
ğimiz doğu bloku ülkelerinin tesiri midir nedir, an-

J layamadığım bir tutum içerisinde, Hükümetin değişik 
I kanatlarına üye sayın bakanların, adetâ birbirlerini 
I izler gibi değişik sebeplerle aynı geziler yaptığını gör-
j mekteyizi 

I Halbuki, yasalarımıza göre bu tarz gezileri aynı 
} yöre ve yönlerde ülkelerde bir tek bakanla yürütmek 

mümkünken, sayın bakanların bu yolu değil birbir-
I lerini izler tutumu tercih etmeleri, âdeta birbirlerini 
I denetler duruma getirmiştir. Yasalarımıza göre, dene-
I tim yerleri Yüce Parlamentodur. Sayın bakanlarımız, 

bu gezilerinin dönüşlerindeki intihalarım ve altlıkları 
I neticeleri Yüce Parlamentoya arz etmekle adetâ ken

dilerini yükümlü görmeleri lâzımdır. Çünkü, demok
ratik nizamın geleneği partiler yelpazesidir. Burada 
denetim yapacak siyasal partilerimiz de, sayın ba
kanlarımızın verdiği izahat üzerine görüşlerini, gerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve gerekse kamu-

I oyu önünde münakaşa edecektir. Çünkü, bu gezilerin 
iki yönü vardır: 

I Birincisi; yurt dışına geziler tertip eden sayın ba
kanlarımızın; «Yurt dışında bulunan işçilerimizin me
selelerini inceliyoruz» diye, içinde bulunduğumuz si
yasal kaosu onlara yansıtmak; diğeri ise; Türkiye'nin 
ekonomik ve siyasal geleceğini ipotek altına sokacak 
anlaşmaları kapsayan gezilerdir. Bu yönden ehemmi-

j yet arz etmektedirler. 
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Anayasamıza göre hükümetlerin en çok işbaşında 
bulunacakları süreler dört yıldır. Halbuki, bu geziler
le elde edilen anlaşmalar dört yıldan öte, gelecek ik
tidarları da sorumluluk altına sokacak nitelik ve ka
rakter taşıması bakımından o anlaşmaların ve gezi
lerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerinden 
münakaşa edilmesinden ve sayın üyelere bilgi akta
rılmasında demokratik geleceğimiz bakımından son
suz fayda vardır. Bu geziler, gelecek iktidarlan şim
diden ipotek altına sokan anlaşmalar mahiyetini arz 
etmektedir. 

Bunların sayın Hükümetin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dışında basın toplantıları tertip etmek veya kulaktan 
dolma doğru, yanlış haberler aktarma yoluyle gerek 
muhterem üyelere gerekse siyasal partilere haber 
verme, direkt değil indirekt haber verme yolunu ter
cih etmeleri de yadırganacak bir nitelik göstermekte
dir. 

Son günlerde günün konusu haline gelen, Başba
kan Yardımcısı Sayın Erbakan'ın İtalya gezisi; tabiî 
basından, basına yansıyan kısmından öğrendiğimize 
göre ve Sayın Erbakan'ın yansıtmalarına göre, Türk 
ekonomisi için çok faydalı olan; fakat yine Koalisyon 
ortaklarının bazı sözcü ve beyanlarına göre ciddî, 
gayriciddî beyanlarla çizilmeye, karikatürize edilmeye 
çalışılan bu seyahati hakkında Yüce Parlamentoya 
bilgi vermesinden sosuz fayda görmekteyim. 

Sayın Başbakan, TRT aracılığıyla Türk kamuoyu
na «Sayın Erbakan'ı biz görevlendirdik, Hükümetin j 

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

BAŞKAN — Sunuşlarımız vardır. 
Bir araştırma önergesi var, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Yurdumuzda asırlardan beri sık sık çok sayıda 

mail ve can kaybına sebep olan depremler olmakta 
ve daima bu depremlerin sonunda yuvarlak lâflar 
edilmekte ilk günlerin heyecanı ortadan kalktıktan 
sonra da evsiz barksız, kimsesiz kalanlar kendi mu
kadderatı ile baş başa bırakılmakta ve olay yenisi 

direktifi ve Hükümetin görüşlerini yansıtan bir an
laşma yapmıştır» derken; yine basından öğrendiğimi
ze göre, Hükümetin başka bir kanadının sayın üyesi, 
Sayın Feyzioğlu «Hele anlaşmalar gelsin bir görelim» 
demekle birbirleriyle çelişki içinde olduğunu ortaya 
koymaktadırlar. 

Türkiye'nin geleceğini ve ekonomisini ciddî bir 
ipotek, ciddî bir anlaşma altına, siyasal iktidarları 
Türkiye Cumhuriyetleri Hükümeti adına angaje eden 
anlaşmaları, Cumhuriyet Hükümetinin, Türk Milleti
nin ve sayın parlamenterlerin bilmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Arsan süre bitti efendim; rica 
ediyorum; lütfen. 

MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Topluyo
rum Sayın Başkanım. 

Nedense Sayın Erbakan'ın gezüerini TRT, özel 
bir itina ile küçülterek aynı günlerde doğu bloku, kom
şumuz Sovyetler ile yapılan anlaşmayı büyütme ihti
yacını duyarak, Sayın Erbakan'ın yapmış olduğu bu 
geziyi daha küçük olarak Türk Milletine sunması, 
acaba Hükümetin dış politikasındaki izlediği değişik 
politikanın eseri midir? Onu da bilmekte yarar var
dır. Acaba dostlarımız doğu bloku ülkelerin teknolojik 
gelişmelerinin ulusa daha sevimli hale getirilmesinin 
özel çabası içine TRT'de girmiş midir? Bunu da bil
mekte Yüce Parlamento için fayda vardır. 

Saygılar arz ederim, teşekkür ederim Sayın Baş
kan. (M. S. P. ve D. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arsan. 
Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz. 

oluncaya kadar küllenip gitmektedir. Bu Varto, 
Gediz, Burdur, Lice ve diğer depremlerde böyle ol
muş ve böyle olacağa da benzemektedir. 

1970 senesinde Gediz ve Emet depremlerinde 
yapılan uygulamalar ders alınması gereken uygula
malardır. Bu depremde yapılan şehir içi ve köyler
deki durumlarla eski Gediz ve Yeni Gediz iskân 
durumları önemle üzerimde durulması ve tetkik 
ediîmesi arzu edilen olaylardır^ Aradan uzun yılar 
geçmiş olmasınla rağmen köylerde yüzlerce ev boş 
durmaktadır. Bunlar yıkılmaya terk edilmiştir. 
Köylü yaşantısına uymayan bu evlerin içine gir
memektedir. Evleri yapanlar köy yaşantısını bil
memekte köylü aldığı evi büyük masraflarla tadil 
etmekte veya eski evini tamir ederek yaşantısını 
sürdürmeye çalışmaktadır. Yeni iskân bölgelerimde 
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ev yapıldıktan sonra altyapılarla iigilenilnıemekte-
dir. Bu köylerin'çoğu bir çok imkânlardan yoksun) 
sefalet içinde yaşantılarını zar zor devanı ettirmeye 
çalışmaktadır. Şehir merkezlerindeki evlerin tevzii 
ve burada yapılan partizanlıklar önemle Üzerinde du
rulması gereken olaylardır. 

Emet ve Gediz depreminde kurtarma faaliyetle
ri de ibretle araştırılacak bir olaydır. Deprem mer
kezine yüz kilometre mesafede her türlü teknik kur
tarma imkânları olan on bine yakın işçinin çalıştığı 
Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı işletmeler bulun
masına rağmen ve bunların sağlık ekipleri her türlü 
kurtarmayı ve tedaviyi yapabilecek olanaklara sa
hip olmalarına rağmen bunlardan istifade düşünül
memiş yeni kurtarma ekipleri teşkil edilinceye ka
dar enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yüzlerce 
insan hayatlarım kaybetmiş ve depremle başlayıp 
kendiliğinden sönen yangında kül olup gitmişlerdir. 

Deprem icra heyetlerinin faaliyetleri de ayrıca 
üzerinde durulması gereken olaylardır. 

Bu gerçeklerin ışığı altında bundan sonraki dep
remlerde: 

1. Kurtarma faaliyetlerinin kimler tarafından 
nasıl bir örgütleme ile yapılması gerektiğini, 

2. Depremden hemen sonra idarî görevlere ye
ni yöneticilerin hangi esaslar içinde gönderileceği, 

3J Bundan sonraki ilk yerleşme için planlama
nın nasıl yapılacağı, 

4J Sağlığa uygun ev standardının köylerde ve 
şehirde yaşantılara uygun olarak nasıl tespit edile
ceği, 

5. Yurdumuzun mesuliyet bölgelerine ayrılarak 
hangi kuruluşların hangi bölgelerde ilk kurtarma 

için faaliyette bulunacaklardır ve bu faaliyetlerle 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve diğer kuruluşların 
görevlerinin ne olduğu, 

6. Deprem icra heyetlerinin hesap ve faaliyet
lerindeki aksaklıkların düzeltilmesi ve mükeınmelleş-
tirilmesini, 

7.ı Daima tekrarlanan eski hataların yapılma
masını, 

8. İlk yardımların âdil olarak dağıtılmasını, 
9. Yapılan uygulamalarda noksan kalan yerle

rin tamamlanmasını, 
10. Van'da daha mükemmel bir sistem ile yer

leşme yerlerinin kurulabilmesini sağlayabilmek için: 
Gediz - Emet - Varto - Lice - Burdur deprem 

bölgelerinde bir Meclis Araşıtrması açılmasını Ana
yasanın 88, İçtüzüğün 102 - 103 ncü maddeleri uya
rınca arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kütahya Milletvekili İzmir Milletvekili 
A* Haşini Beni Süleyman Genç 

Afyonkarahisar MilletvekiM Zonguldak Milletvekili 
Şükrü Yüzbaşıoğhı Zekâi Altınay 

Çanakkale Milletvekili Konya Milletvekili 
Orhan Çaneri Hüseyin Keçeli 

Muş Milletvekili Hatay Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen Mâlik Yılman 
Elâzığ Milletvekili Çorum Milletvekili 

A. Orhan Senemoğlu Kasım Parlar 
Tunceli Milletvekili Burdur Milletvekil 

Nihat Saltık Osman Aykul 
Urfa Milletvekili 

Celâl Paydaş 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun, gündemdeki kanun 
tasan ve tekliflerinin görüşülme sırasına dair öner
gesi, 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir Danışma 
Kurulu önerisi var, okutuyorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 80 
Danışma Kurulunun 29 Aralık 1976 Çarşamba 

günü yaptığı toplantıda; İçtüzüğümüzün 50 nci mad
desinin 5 nci fıkrası gereğince Millet Meclisi Gün
deminin kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlar

dan gelen diğer işlem kısmının ilişik listede belirtil
diği biçimde sıralanmasının Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkam 

C. H. P. Grupu A. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hayrettin Uysal Cihat Bilgehan 
M. S. P. Grupu D. P. Grupu 

Başkanvekil Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre Özer Ölçmen 
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Gündem Sırası 
Bugünkü gündemin 1 nci sırasında yer alan ve 

görüşmelerine başlanmış bulunan, 331 S. Sayılı, kö
ye götürülen hizmetlerden aîınan katılma paySarımn 
kaldırılmasına ilişkin kanun teklifinden sonra yer 
almak üzere; 

1. Bugünkü gündemin 72 nci sırasında yer alan, 
381 S. Sayılı, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun, tasarısı. 

2. Bugünkü gündemin 50 nci sırasında yer alan, 
358 S. Sayılı, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderilen, Çırak, Kalfa ve Ustalık 
Kanunu. 

3. Bugünkü gündemin 106 nci sırasında yer 
alan, 415 S. Sayıh, 1977 yılı Haziran ayında yapıla
cak olan mahallî idare seçimlerinin 11 Arahk 1977 
tarihinde yapılması hakkında kanun teklifi. 

4. Bugünkü gündemin 64 ncü sırasında yer 
alan, 370 S. Sayılı, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifleri. 

5. Bugünkü gündemin 62 nci sırasında yer alan, 
369 S. Sayılı, 1803 sayılı (Af) Kanununun 15 nci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi. 

6. Bugünkü gündemin 55 nci sırasında yer alan, 
363 S. Sayılı, sağlık personeKnin tam süre çalışma 
esaslarına dair kanun teklifleri. 

7. Bugünkü gündemin 63 ncü sırasında yer alan, 
367 S. Sayılı, 18 . 3 . 1924 tarihi ve 442 sayıh Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile teklifleri. 

8. Bugünkü gündemin 2 nci sırasında yer alan, 
283 S. Sayılı, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi. 

9. Bugünkü gündemin 65 nci sırasında yer alan, 
377 S. Sayılı, Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarı
sı ile teklifi. 

10. Bugünkü gündemin 5 nci sırasında yer alan, 
341 S. Sayılı, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilme
sine dair kanun teklifi. 

11. Bugünkü gündemin 112 nci sırasında yer 
s!an, 421 S. Sayılı, yabancı memleketlerde bulunan 
yurttaşların oy kullanmalarını sağlamak için 26.4.1961 
tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun değiştiril
mesine dair kanun teklifi. 

12. Bugünkü gündemin 46 nci sırasında yer 
aîan,, 353 S. Sayılı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 3 ncü maddesinin bazı fıkralarının değşi-
tirilmesi hakkında kanun tasarısı. 

13. Bugünkü gündemin 47 nci sırasında yer 
aîan, 354 S. Sayılı, 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayıh 
Kanunun 96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna 
bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı. 

14. Bugünkü gündemin 86 nci sırasında yer 
aîan, 395 ve 395'e 1 nci ek S. Sayıh, Islânıî İlimler 
Akademileri kanunu tasarısı ile teklifleri. 

15̂  Bugünkü gündemin 59 ncu sırasında yer 
aîan, 204 ve 204'e 1 nci ek S. Sayıh, 1479 sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR) Kanunun
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri. 

16. Bugünkü gündemin 6 nci sırasında yer alan, 
352 S. Sayılı, postacılara (PTT dağıtıcılarına) ve hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayıh Kanunun 32 nci maddesine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifi. 

17. Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.12.1976 
tarihli 22 nci Birleşiminde, İçtüzüğün 38 nci madde
sine göre Gündeme alınması kararlaştırılan, 1/470 
esas numaralı, 6085 sayıh Karayolları Trafik Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile 6 geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı. 

18. Bugünkü gündemin 4 ncü sırasında yer 
a*an, 315 S. Sayılı, haşhaş ekicileri ile ilgili suç ve 
cezaların affı hakkında kanun teklifleri. 

19. Bugünkü gündemin 85 nci sırasında yer 
a?an, 394 S. Sayıh, Hasan Fuatoğhı 1915 doğumlu 
Daniş TunalıgiFin eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğîu 
1335 doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi. 

20. — Bugünkü gündemin 81 nci sırasında yer alan, 
390 S. Sayıh, İbrahim Oktaroğlu 1946 Osmaniye 
doğumlu Oktar Cirit'in eşi ve çocuğuna Vatanî hiz
met tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun tek
lifi. 

21. Bugünkü gündemin 110 ncu sırasında yeralan, 
419 S. Saydı, 633 saydı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 36 nci 
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maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 3 geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi. 

22. Bugünkü gündemin 54 ncü sırasında yeralan, 
362 S. Sayılı, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin dü
zenlenmesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi. 

23. Bugünkü gündemin 45 nci sırasında yeralan, 
351 S. Sayılı, bina kiraları hakkında kanun teklifi. 

24. Bugünkü gündemin 73 ncü sırasında yeralan, 
382 S. Sayılı, 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi adiy
le İstanbul'da bir Üniversite kurulması hakkında 
kanun» un bazı maddeelrinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı. 

25. Bugünkü gündemin 76 nci sırasında yeralan, 
386 S. Sayılı, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi. 

26. Bugünkü gündemin 34 ncü sırasında yeralan, 
332 S. Sayılı, 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Ka
nununun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 
62 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı. 

27. Bugünkü gündemin 31 nci sırasında yeralan, 
318 S. Sayılı, 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numa
ralı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin 
değiştirilmesine dair ve 11 . 7 . 1972 tarihli ve 
16$6 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri. 

28. Bugünkü gündemin 33 ncü sırasında yeralan, 
32Q S. Sayılı, Parlamento üyeliği ile bağdaşmayan 
işler hakkında kanun teklifi. 

29. Bugünkü gündemin 61 nci sırasında yeralan, 
368 S. Sayılı, Tekel Kurumu Kuruluş kanunu ta
sarısı. 

30;. Bugünkü gündemin 74 ncü sırasında yeralan, 
383 S. Sayılı, Tarım Sigortası Kurumu kanun ta
sarısı. 

Gündemdeki diğer kanun tasan ve teklifleri buna 
göre sıralanacaktır. 

BAŞKAN — Önergeye, karşı görüşü bildirmek 
üzere Sayın Kâzım Özekeı ve Sayın Mehmet Emin 
Sungur söz istemişlerdir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkaraîıisar) — Ben 
de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte?. 
SÜLEYMAN ' MUTLU (Afyonkarahisar) — 

Aleyhte, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhte, karşı görüş bildireceksiniz, 
Buyurun Sayın Özeke. 
M. KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — Sayın Başkan^ 

saym milletvekilleri; 
Millet Meclisi Danışma Kurulunun yapmış olduğu 

listede, mühim olan tasan ve teklifler var, Ama bu
nun yanında bütün parlamenterlerin de bildiği ve 
her şoförün duyduğu parça sıkıntısı ile alâkalı Par
ça Ofisi Kanun teklifimiz vardı. Bunu da, bu liste
nin içerisinde görmek istiyorduk. Bu teklif geçen 
dönem hazırlanmıştı, o dönemde bitirilemedi, bu 
dönem yeniledik, verdik. Komisyonlarda aylarca ve 
senelerce bekledi. Bundan birkaç oturum önce, îç-
tüzüğüiî 38 nci maddesine göre gündeme aldırdık. Da
nışma Kurulunun bu teklifi nazarı itibare almasını, 
bunun teklifçisi olarak arzu ediyordur». 

Bugün şoför, otomobilci, hatta özel araba sahip
leri dahi parça sıkıntısından şikâyetçidirler, parça bu
lamamaktan şikâyetçidirler, karaborsadan şikâyetçi* 
dîrler. Bu kanun; şoförü, otomobilciyi, kamyoncuyu, 
rnünibüsçüyü, traktörü kullanan köylüyü parça sıkm-
tısınclan, lastik sıkıntısından, karaborsadan kurtara
cak bir tasarıdır. 

Bu teklifi, Danışma Kurulu nazarı itibare alma
lıydı. Muhakkak ki, getirmiş oldukları listenin içe
risindeki kanun tasarı ve. teklifleri değerlidir, lü
zumludur, birçok insanlara fayda getirecektir; ama 
bir Genel Sağlık Sigortası kadar mühim olan bu 
Parça Ofisi Kanun teklifimizi getirmelerini de arzu 
ediyordum. 

Bu bakımdan, bundan sonraki yapılacak olan 
toplantıda bu Parça Ofisi Kanununa yer vermelerini 
Danışma Kurulundan hassaten rica ederim. Eğer 
bunu yaparsanız, bir çok karaborsacılığı önlemiş 
olursunuz. Sizi tenzih ederim; ama geçen dönem is
tanbul'daki Ticaret Odası Gazetesi, beni, kendi par
timin içerisinde afaroz etmek için baş sayfada man
şet olarak ilân etti ve bunu atın dedi. Bu kanunu 
kendi ticaretleri için o kadar ters buldu. Ticaret kla
siklerine aykırı buldu. Halbuki bu kanun büyük bir 
ferahlık getirecek ve karaborsayı ortadan kaldıra
caktır. Danışma Kurulu üyelerine tekrar rica eder, 
Yüce Meclise de saygılar sunarım; bu kanunu bun
dan sonraki birleşimde nazarı itibara alsınlar. 

Saygılar sunarım. (C, H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Özeke. 
Karşı görüş bildirmek üzere Sayın Mehmet Emin 

Sungur. 
MEHMET EMİN SUNGUR (istanbul) — Saym 

Başkan, saygı değer arkadaşlar; 
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Millet Meclisi Danışma Kurulunun öncelikle gö
rüşülmesini tavsiye ettiği yasa tasan ve tekliflerini 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bunların tek tek üzerinde 
durmak istemiyorum. Hepsinin ihtiyaçlarımızı karşı
laması için değeri vardır, önemi vardır. Ancak iki ko
nuya değinmek istiyorum. 

Millet Meclisimizin verimli çalışmadığı, son ay
larda basında yazılan yazılardan, haberlerden ve se
çim bölgelerimizdeki duyduğumuz eleştirilerden he
pimizin bilgisi dahilindedir. Bu konu ile ilgili olarak 
Sayın Meclis Başkanımız, dün televizyondan izledi
ğim bir haberde, «Millet Meclisinin verimli çalıştığı
nı» belirttiler. Bu yasama yılı için doğrudur. Ben de 
bu konuda takdirlerimi arz etmek isterim. Ancak 
geçmiş 3 yasama yıhnda Millet Meclisinin kendisin
den beklenen verimlilikte çalıştığını kimse iddia ede
mez. Meclîs tutanakları, birleşim sayıları, bulunma
yan çoğunluklar, devamsızlık cetvelleri ortadadır. 

Bunun yanında araştırma önergeleri, soruşturma 
önergeleri ve komisyon çalışmalarının ne derece ve
rimli olduğu da ortadadır. Yüzlerce kanun teklif ve 
tasarı, komisyonlarda görüşülüp neticelendirilmek 
üzere beklemektedir. 

Yine elimizdeki gündemlerde, sözlü soru olarak, 
araştırma önergeleri olarak ve kanun tasan ve teklif
leri olarak görüşülmek üzere bekleyenlerin sayısı yüz
lerin üzerindedir. 

İşte ben, arkadaşınız olarak, Millet Meclisinin da
ha verimli çalışmasını sağlamak için, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün bazı maddelerini tadil eden teklifimi 
Millet Meclisi Başkanlığına sundum. Süresi içerisin
de görüşülmediği için, Yüce Meclisin karanyle 38 nci 
maddeye göre de gündeme alınmıştı. 

Gündeme alındığından bugüne, iki defa Danışma 
Kuruluna yazılı müracaatta bulunarak ivedilikle gö
rüşülmesini diledim; ama bu konuda, maalesef, müs
pet veya menfi bir cevap alamadım ve şimdiye ka
dar görüşülmesi gereken öneriler arasında da göre
medim. 

Bu arada bir olay daha dikkatimi çekti değerli 
arkadaşlarım. Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili 
kanun teklifinin görüşüldüğü günlerde, içtüzüğe uy
gun şekilde engellemelerden dert yanan iktidar kana
dı, her nedense İçtüzük tadilini çok arzu ettiği halde, 
Danışma Kurulunda benim bu teklifime karşı bir 
sempati duymamıştır. Meclisin verimli çalışmadığını, 
muhalefetin çalıştırmadığını iddia etmelerine rağmen, 
Meclisin disiplinli ve verimli çalışmasını sağlayacak 
olan bu teklifim üzerinde en küçük bir çalışma gös

termemişlerdir. Bunu da üzüntüyle burada belirt
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet tarihimizde ilk 
defa tmar Affı Kanun Teklifi yapılmıştır. Bugün 
Türkiye'de konut sıkıntısı çekilirken, kira derdi çe
kilmez bir hale gelmişken, yarım kalmış binlerce in
şaat, kamu hizmetlerinden yararlanamayan, elektrik 
alamayan, su alamayan ve iskân edilemeyen yüz bin
lerce inşaat vardır, konut vardır. Kütahya Milletve
kili İlhan Ersoy arkadaşımızın teklifi ilgili komisyon
larda en ince detaylarına kadar görüşülmüş ve Yüce 
Mecliste sırasını almıştır. Eğer bu kanun öncelikle 
görüşülebilseydi, 400 bin civarında konut, milyonlar
ca vatandaşımıza hizmet edecek ve bunlardan elde 
edilecek milyarlarca liralık gelirle belediyelerimiz 
belde halkına daha iyi hizmet etme imkânını bula
caktı. Aynca Hazineye de 5 veya 6 milyar lira ci
vanınla gelir sağlanacaktı. 

Yine basında ve TRT'de bu kanunun çıkarılma-
sıyle ilgili söylenmedik söz bırakmayan, propagan
dasını hakkıyle yapan iktidar kanadının bunun gö
rüşülmesi için neden Danışma Kuruluna öneride bu
lunmadığını anlamıyorum, üzüntüyle karşılıyorum. 
Acaba diyorum, bu belediyelere, özellikle bu sorunu 
oîan büyük belediyelere, İstanbul Belediyesine aşağı 
yükan 1 milyar lira gelir sağlayacağı tahmin edilen 
ve diğer büyük belediyelere yeni bir ambargo şekli
ni mi uygulamak istiyorlar? Üzüntülüyüm. Bu konu
nun da bu şekilde açıklığa kavuşmasını arzu ettim. 

Sayın arkadaşlarım, dileğim Millet Meclisinin da
ha verimli çalışmasını sağlayacak İçtüzük teklifimin 
dikkate alınması ve yine bir dileğim, yüz binlerce, 
milyonlarca vatandaşımızın yaranna olacağına inan
dığım, büyük belediyelerimize gelir imkânları sağ
layan İmar Affı Kanun teklifinin de bu öneride ol
masa da, bundan sonraki önerilerde dikkate alması
dır, bunu arzu ediyorum. 

Bu dileğimi hepinizin bilgilerine sunar, Yüce Mec
lise saygılar sunanm. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungur. 
Olumlu görüş bildirmek üzere buyurunuz Sayın 

Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Danışma Kurulunun önce 30 kanun teklif ve ta

sarısını hem de parti farkı gözetmeksizin, hangi ka
nattan geldiğine bakmaksızın büyük bir anlayış içe
risinde sıralayıp, huzurumuza getirebilmesini büyük 
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başarı sayıyorum ve efkârı umumiyetle Meclis çalış
malarının iyi bir yolda gittiğine dair işaret olarak 
hepimize büyük ölçüde rahatlık verdiğini ifade etmek 
istiyorum ve kendilerine huzurlarınızda teşekkür et
meyi bir borç sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten geçmiş yıllarda, 
geçmiş devrelerde seçim yılları dahi olsa, bir gece
de kırk kanun çıkarıldığı vaki olmuştur bu Mecliste. 
Bu devre nedense aylardan beri çalışamaz durumda 
kalan -Meclisimiz, Danışma Kurulu üyelerinin ve 
Meclis Başkanının müşterek anlayışı sayesinde çalı
şır hale getirilmiştir. Temennimiz bu kanunların kı
sa zamanda kanunlaşması; büyük ölçüde halk kitle
lerinin, milletin beklemiş olduğu bu kanun teklif ve 
tasarılarının kendilerine yarar şekilde Meclislerimiz
den çıkmasıdır. Bu itibarla, Danışma Kurulumuzun 
bir de çalışma saatlarında değişiklik yapmak, çalış
ma saatlarımızı biraz daha artırmak suretiyle verimi 
artırması, zannediyorum ki yerinde olacaktır, fayda
lı olacaktır. 

Ayrıca, benden evvel konuşan arkadaşımın görü
şüne aynen katılıyorum. Bu teklifler içerisinde yer 
almamış olmakla beraber yer alması gereken, mese
lâ; Senatodan geri geldiği, için tek bir maddede deği
şikliği derpiş eden küçük esnafın defter tutması ile 
ilgili kanun tasarısının, kanun tekliflerinin, yani, def
ter tutma hadlerini kaldıran, yükselten teklifin Kar
ma Komisyondan bugünlerde aşağı inmesi bahis ko
nusudur. Böyle bir kanun teklifinin de, aynca, Har
ran Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Dumlupınar 
Üniversitesi gibi yüksek tahsil kuruluşlarını Türkiye 
çapına yaymaya matuf tekliflerin de, demin arkada
şımın temas buyurduğu, lütfettiği milyonlarca vatan
daşı ilgilendirdiği için üç ayrı komisyonda, komisyon 
üyelerinin tümünün fevkalâde anlayışı ile kısa za
manda çıkarılıp, öncelikle konuşulmak üzere Yük
sek Huzurunuza getirmiş bulunduğu İmar Affı Ka
nununun ve aynı zamanda fakir fukaranın, hele he
le demin sunuşlar bölümünde dinlediğimiz, afet böl
gelerinde bir araştırma yapılmasına dair araştırma 
önergesini dinledikten sonra, daha da önem kazanan 
fakir fukaranın barınması için yapıldığı halde, an
cak, borcunu ödeyemeyeceği düşüncesiyle içine gire
mediği binlerce konutun afetzede vatandaşlarımızın 
hizmetine arz edilebilmesini sağlamak üzere afete uğ
ramış borçluların affı ile ilgili kanun teklif ve tasa
rılarının da bundan sonraki gündemlere alınabilece
ği ümidiyle Danışma Kuruluna şükranlarımı arz edi
yorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Sayın Özbay, zatıâliniz lehte görüş bildirmek 

üzere mi söz istediniz? 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Evet efendim. 
BAjŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Mutlu, aleyhte iki arkadaşım konuştuğu 

için zatıâlinize söz verme olanağım yok efendim. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Değerli Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Meclisimiz 1 Kasım tarihinde açıldı. 1 Kasım'dan 
bugüne dek aşağı yukarı 2 aya yakın bir zaman geç
ti. Bu 2 ay içerisinde, bir Sayın Doğan Araslı'nın, 
Küçük çiftçi borçlarının ertelenmesi hakkındaki Ya
sa teklifinden başka hiç bir yasa Meclisten geç
medi. 

Gündemin başında bulunan 10 tane kadar anlaş
ma hariç, eğer Danışma Kurulu toplanmamış olsa 
idi, sayın Adalet Partisinin ısrarla 5237 sayılı Beledi
ye Gelirleri Yasasının engellenmesi hususundaki obst-
rüksiyonu, engellemesi yüzünden bundan sonra da 
hiç bir yasanın çıkmayacağı kanaati bizde vardı. 
Ama, Danışma Kurulu toplandı, yeni bir yasa de
meti sıraladı; tahmin ediyoruz ki bundan sonra bu 
yasa demetleri Meclisimizden süratle çıkacak, ikinci 
bfr yasa demetinin de yine Meclisimizden seçime ka
dar çıkacağını tahmin ediyoruz. 

Yalnız unutulan bir yasa var; onun üzerinde dur
mak istiyorum. İstanbul'un, biliyorsunuz en önemli 
turistik yerlerinden birisi olan, aşağı yukarı 5-10 
bin işvereni, 20-25 bin çalışan adamı barındıran 30 
bin kişiye hükmeden bir Kapalı Çarşısı var. Bu Ka
palı Çarşı, aslında Ortadoğuda ve Balkanlarda turis
tik bakımdan en önemli bir pazardır. Kapalı Çarşı 
Avrupa'dan ve diğer ülkelerden gelen turistlerin ilk 
uğradıkları yer ve paralarını Türkiye'ye bıraktıktan 
cazibe kaynaklarından bir tanesidir. Ama, bu Kapa
lı Çarşı bugünkü hali ile seneye artık ne Türkiye'ye, 
ne Türkiye'ye gelen turistlere hizmet edemeyecek du
ruma gelmiştir. 

Kapalı Çarşı çökmek üzeredir değerli arkadaşla
rım. Bu kanun, zannedersem tasarı Sadi Irmak Hü
kümeti zamanında Meclisimize gelmiş; Meclisimiz 
bu tasarıyı kabul etmiş, Senatoya gitmiş; ama Sena
toda sayın senatör arkadaşlarımızın bir rekabeti yü
zünden, Kayseri Kapalı Çarşısına da tahsisat ayrıl
ması hususundaki öneri dolayısıyle, bu tasan orada 
değişikliğe uğradığından tekrar Meclisimize dönmüş
tür. 
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Şimdi şu kış zamanında bu tasarının bu sıraya gir
memesi nedeniyle ileride Kapalı Çarşıda birtakım fe
ci olaylar olabilir. Bu olayları şu anda önlemek müm
kün iken, önleyememiş duruma düşebiliriz değerli 
arkadaşlar. 

Artık Danışma Kurulu toplanmış, yasaları tespit 
etmiş, sıralamış. Şu anda bu önemli yasanın ikinci 
bir sıraya girmesi imkânım biz göremiyoruz; ama 
gelecek Danışma Kurulunda, bu yasalar bittikten 
sonra, bu demet bittikten sonra, gelecek demette Kar 
palı Çarşının tamir ye ihyası hakkındaki tasarının 
mutlaka birinci plana girmesini sayın grup başkan-
vekillerinden istirham ediyorum. 

Bu istirhamım 50 bin çalışan insana aittir. Hepi
nize saygdar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbay. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

buradan beyan edebilir miyim? 
BAŞKAN — Kısa bir şey söyleyecekseniz buyu

run efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

Danışma Kurulu, bu müzakerelere lüzum kalmaması 
için, konulan bu 50 nci maddeye göre gündemi tan
zim etmiş ve muhalefet şerhi veren de yok. Verme
diğine göre, zannedersem aklımda yanlış kalmamış
sa bunun 12 nci fıkrasına göre oya sunulur. Ama bir 
grup arkadaşlarım... 

BAŞKAN —• Yani açtığımız görüşmenin yersiz
liğini mi iddia ediyorsunuz Sayın Şener? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet, yersiz. 
BAŞKAN — Sayın Şener, Danışma Kurulundan 

bir Öneri gelmiştir. Filvaki zatıâlinizin ifade buyur
duğu konu doğrudur, öneri tüm gruplarımızın görüş 
birliğiyle gelmiştir. Ancak, Danışma Kurulu öneri
leri üzerinde görüşme açılmayacak diye bir hüküm 
olmadığı gibi, Başkanlıkça şimdiye kadar Danışma 
Kurulu önerileri 64 ncü maddeye göre usul müzake
resi açılabilecek bir öneri kabul edilmiş ve bugüne 
kadar da bu şekilde hareket edilmiştir. İki lehte iki 
aleyhte... 

SÜLEYMAN MUTLU_(Afyonkarahisar) — Ha
yır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum Sayın 
Mutlu. Müsaade ederseniz ifade edeyim, zatıâlinizin 
de bir görüşü varsa dinleyeyim. 

tki lehte iki aleyhte sayın üyeye söz veriyoruz ve 
ondan sonra oylama yapıyoruz. Yaptığımız işlem, 
bugünkü uygulamalarımıza da, İçtüzüğümüze de uy

gun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkanım, 

lütfeder misiniz, eğer rahatsız etmiyorsam, buradan 
izah edeyim. 

BAjŞKAN — Efendim, görüş bildirdiniz, arz et
tim cevabımı Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben en devamlı 
üyelerinizden birisiyim. Şimdiye kadar muhalefet ol
du mu «evet», muhalefet olmadı mı «hayır» Sayın 
Başkanım. 12 nci fıkrası sarihtir. Oya koyalım. 

BAŞKAN — Ne diyor 12 nci fıkrası Sayın Şe
ner? 

AHMET ŞENER (Trabzon)" — Söyleyeyim, arz 
edeyim: «Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü, 
Genel Kurulun onayına sunulur.» 

BAŞKAN — Ee, bitti. Biz de zaten onaya suna
cağız Sayın Şener. Ama apaçık bir usul meselesi olan 
bu konuyu sayın üyelerimiz görüş bildirmeden getirip 
onaya sunma diye bir işlem yapmadık. Söz isteyen 
olmazsa Sayın Şener bu şekilde hareket ediyoruz. 

Çok teşekkür ederim efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — O halde Sayın 

Başkan, gruplarda o zaman münakaşa açılacak; 
bana sormadan, ötekine sormadan.-.? 

BAŞKAN — Sayın Şener, işin esası üzerinde 
görüşme açmadım efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahlsar) — Sa
yın Başkan, lehte konuşmak İstiyorum. 

BAŞKAN — Efendini, lehte iki sayın üyeye söz 
verdim, M aleyhte sayın üyeye söz verdim. 64 ncü 
maddeye göre, bir beşinci üyeye söz verme olanağım 
yok efendim. Teşekkür ederim. 

Önergeyi yeniden okutup onayınızı alacağım 
efendim. 

A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — İzin verir misi
niz Sayın Başkan. 

Bir hususu usul açısından öğrenmek istiyorum. 
Şimdi, Danışma Kurulunu teşkil eden gruplar top
lanmış, sarayı teşkil eden bîr önergeyi Yüksek Mec
lise sunmuşlar. Bu, sıra sayısı bakımından, üye 
olarak, bir noksanlık nedeniyle ilâve yapılmasını 
önermek, üye hakkı olarak söz konusu değil mi
dir? 

BAŞKAN — Sayın Önder, İçtüzüğümüzün man 
mm, gündemdeki sırada bir değişiklik yapmak, an
cak Genel Kurutonuzun bile doğrudan doğruya 
hakkı değil. İçtüzüğümüz o şekilde düzenlenmiş ki, 
bu sırada değişiklik yapmak, ancak Danışma Kuru-
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lumuzdan geçen öneriden sonra mümkün. Onun I 
için sayın üyelerden bu önerinin aleyhine bir önerge 
alma imkânımız yok; işleme koyma olanağımız da 
yok. 

Teşekkür ederim^ 

Ç) TEZKERELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi- I 
ne dair Başkanlık Tezkeresi. (3/764) I 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinin izin taleple
ri hakkında Başkanlık tezkeresi yar; okutacağım, 
tek tek onayınızı alacağını efendim. 

Genel Kurula I 
Aşağıda adları yazılı sayın miUetveMHerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 30.12.1976 tarihi toplantısında 
uygun görülmüştür. I 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Muğla HiMetvekiii Adnan Akarca 27 gün maze
reti nedeniyle 24 g 12 v 1976 tarihinden itibaren: 

Bursa Milletvekili Halil Karaath 23 gün mazereti 
nedeniyle 16 . 11 . 1976 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Akarca 27 gün ma-
zareti nedeniyle 24 . 12 . 1976 tarihinden itibaren 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili sayın Halil Kanaatli 23 gün I 
mazereti nedeniyle 16 . 11 . 1976 tarihinden itibaren. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler». Kabul edilmiş
tir. ' 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Toplu 
Sözleşme Yetkisinin Saptanmasında Referandum 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınması hakkındaki önergesi. (2/448, 
4/267) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 
38 nci maddesine göre Başkanlığa verilmiş önerge
ler var, okutup ayrı ayrı işleme koyacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplu Sözleşme Yetkisinin Saptanmasında Refe

randum (yetki oylaması) yapılmasına ilişkin yasa 
önerim (2/448) 5 . 7 . 1975 gününde Adalet Komis
yonuna gönderilmiştir. Aradan 1,5 yıl geçmiş ol
duğu halde yasa önerim komisyonca sonuçlandırıl-
mtanı ıştır. 
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(Danışma Kurulu önerisi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunan Danışma Kurum öneri

sini Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

VE ÖNERGELER 

45 gün içerisinde sonuçlandırılmayan yasa öne
rimin İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğru
dan gündeme alınmasını saygılarımla öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Bu okuttuğumuz önerge hakkında 
Komisyon Başkanlığına bilgi verilmiştir. 

Komisyon söz istiyor mu efenmi?.. Yok. 
Okunan Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.» 
Efendim yeniden oylamak zorundayım. Kabul 

edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler.» Kabul edilmemiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, 
«5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
maddesine 2 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi» nin 
doğrudan doğruya gündeme alınması hakkındaki 
önergesi. (2/624, 4/266) 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca Se

çilen Üyesi Bahriye Üçok ve 7 arkadaşının, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 68 nci madde
sine 2 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi» (2/624) 
Yüksek Başkanlığa 31 . 5 . 1976 günü arz olunmuş 
ve Başkanlıkça 3 . 6 . 1976 günü Plan Komisyonuna 
havale buyurulnıuştur. 

Sözü edilen teklif, Plan Komisyonunda bugüne 
kadar incelenip, bir neticeye varılamamış olması 
nedeniyle İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğ
rudan gündeme alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul 

Ali Nejat Ölçen 

BAŞKAN — Okuttuğum önerge hakkında Komis
yon Başkanlığına aynı şekilde bilgi verilmiştir. 

Komisyon bu konuda söz istiyor mu efendim? 
Yok. 

Sayın Ölçen?, 
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ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — izahat vere
ceğim. 

BAŞKAN — izahat vereceksiniz, buyurun. 
Lehte mi efendim? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Lehte efen
dim. 

Sayın Başkan, saygı değer üyeler; 
38 nci maddenin işletilerek yasaların ihtisas ko

misyonlarından geçmeden Yüce Meclise inmesini eleş
tiren bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Aslında 
bu eleştirimi, bu konuşmam vesilesiyle Komisyon 
Başkanlığına, ihtysas komisyonlarına da yöneltmek 
ihtiyacım hissetmekteyim. 

7 aydan beri, yalnız bir maddeden ibaret olan 
bir yasanın görüşülmemesi, aslında komisyonun da 
sırada bekleyen yasalara öncelik tanımakta, sosyal 
amaçlı olmasıyte ilgili olarak öncelik tanımakta atıl 
davrandığını ortaya çıkarmaktadır. 

Huzurunuza gelmiş olan yasa teklifi, yalnız bir 
maddeJi bir tekliftir. Bu madde ise, öyle zannedi
yorum ki, partîlerarası görüş farklarından ötürü tar
tışılmasına dahi ihtiyaç hâsıl olmayacak nitelikte 
bir yasadır; ama bîr farkla ki, bazı partiler, özel
likle iktidarı oluşturan partilerin, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu kadar sosyal amaçlı, sosyal içerikli 
yasalara önem vermediği, özellikle çoğunluğu teşkil 
eden komisyonlarda önem vermediği bu vesile ile bir 
defa daha ortaya çıkmaktadır. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Önem vermediğini ispat etmek için huzurunuza 
gelmiş değilim. Onu, zamanı gelince, yerinden ba
na söz atma ihtiyacını duyan arkadaşlarımızın da 
işiteceği şekilde bu kürsüde dile getireceğim. O ne
denle, şimdilik söylenen itirazları duymamış olarak 
kabul ediyorum kendimi; ama yasanın özü hakkında, 
iki önemli özelliği hakkında Yüce Meclise bilgi sun
mak ihtiyacını hissediyorum. 

Eğer, kan koca ikisi birden memur olup da 
emekliye ayrılır ve eşlerden bir tanesi vefat ederse; 
örneğin, koca vefat ederse, o takdirde hanımın kar
şısına iki seçenek çıkmaktadır: Bu seçeneklerden 
bir tanesi, ya kendi emeklilik maaşını tercih 
edecektir veya bir miktar, çok az fazla da 
olsa o takdirde kocasının emeklilik maaşını ter
cih edecektir ve o da, ancak % 50ı oranın
da dul kalan emekli hanıma yansıyacaktır. Bu 
tercih karşısında şöyle bir haksızlık ortaya çıkmak
ta: 

Haksızlığın birinci unsurunu ifade etmek istiyo
rum. örneğin; 1 nci derecenin 4 ncü kademesinden 
eşi emekliye ayrılan ve vefat eden bir dul hanımın 
eline 2 500 TL. civarında ücret geçecektir ve bu 
dönemde Adalet Partisinin «Böyük Türkiye» sindeki 
fiyat artışlarını; (A. P. sıralarından gürültüler) kö
müre, tuza, gaza havagazına, tüp gazına yapılan zam
ları da dikkate alırsanız bu kiralara yapılan büyük 
fiyat artışlarını, ücret artışlarını, kira artışlarını da 
dikkate alırsanız, o takdirde böyle bir ücret ile eski 
yaşamını, standardını eşini kaybeden bir hanımın 
sürdürmesi olanağı ortadan kalkacaktır. 

Eğer bu hanım Emekli Sandığına tabi olmayan, 
örneğin BAĞ - KUR'a tabi olan veya Sosyal Si
gortalar Kurumuna tabi olan bir eş ile evli bulun
saydı, o takdirde hem kendi emeklilik maaşım ala
cağı gibi, hem de kocasından kendisine emeklilik 
veya sosyal sigorta keseneği intikal etmiş bulunacak 
idi. Böylece kurumlar arasında da bir haksızlık, bir 
haksız işlem ortaya çıkmaktadır. Kurumlardan bir 
kısmı emekli memuru, eşini kaybeden bir emekli 
memuru cezalandırmakta, bir başka kurum bu ceza
ya itibar etmemektedir. 

Şu halde kurumlar arasında da bir adaletsizlik 
mevcuttur. Bu iki yönlü adaletsizliği bir tek madde 
ile; ortadan kaldırmak üzere teklif edilen yasa, 7 
aydan beri komisyonda beklemektedir. Komisyonda 
bekletilmesine gerek yoktur. Komisyonun, hattâ ih
tisas kurullarında uzun boylu tartışılmasına bile ih
tiyaç olamayacağı açıktır, aşikârdır. Yüce Heyetiniz 
böyle bir yasayı gündeme alarak büyük bir sosyal 
adaletsizliği, kurumlar arasında ortaya çıkan sosyal 
dengesizliği böylece çözüme kavuşturmuş olur. 

Bu kısa maruzatımdan sonra, öyle zannediyorum 
ki, Adalet Partisi Grupundaki arkadaşlarım da, bun
dan önce Sayın Reşit Ülker'in teklifine gösterdik
leri gibi olumsuz oy kullanmayacaklar ve bu yasa 
teklifinin gündeme alınması hususunda bizim gö
rüşümüzü destekleyeceklerdir. Ümidimiz budur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

daha önce de bildirmiştim; önergenin lehinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Getirilen mesele son derece teknik bir mesele 

olduğu halde, biraz evvel görüşen arkadaşım, neden
se siyasî tandansımn yüksekliğinden dolayı, siyasî 
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polemik üslubu içinde konuyu ele aldı; o üsluba ka
tılmıyorum. Arkadaşımdan özür dileyerek, o üslu
ba katılmıyoruz; ama meselenin tekniğini elbirliği ile 
düşünmemiz lâzım. Son derece faydalı bir teklif. 

Ezcümle şöyle ifade etmek isterim: 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 94 ncü maddesi gere
ğince, kadın ye kocası memur ise, birisinin vefatı 
halinde, kadın da emekli olduğunda, ya kocasının 
emeklilik ücretini isteyebilecek, ya da kendi emekli 
ücretini isteyebilecek. Veya çalışıyorsa, yeni memuri
yeti devam ettiği müddetçe, kocasının emekli maaşım 
alamayacak. 

506 sayılı Kanuna bağh işçilerde böyle bir du
rum yok. BAĞ - KUR'a bağh olanlarda böyle bir 
durum yok. 

Çalışanlar arasındaki statüde benzerlik lâzım. Bu 
bakımdan bu kanun teklifi, 5434 sayılı Kanunun 94 
ncü maddesinin düzeltilmesi bakımından son derece 
faydalı ve böylesine faydalı bir teklifi, arkadaşları
mız ciddî olarak düşünerek ele almalı; yok «Millî 
Cephe Hükümeti sosyal içerikli kanunlar çıkarmaz» 
gibi cümlelerle meseleyi rekabet havası içinde değil, 
hakikaten 5434 sayılı Kanunun düzeltilmesi bakımın
dan ele almak lâzım. 

Kaldı ki, Hükümetimiz pekâlâ sosyal maksatlı, 
son derece faydalı kanun tekliflerim getirmiş, ta
sarılarını getirmiş, Mecliste görüşmüştür. Biraz ev
vel kabul ettiğimiz Danışma Kurulu Önerisinde de 
bu teklifleri görmek mümkündür. 

Sözün özeti. Emekli Sandığı Kanununun 94 ncü 
maddesinin düzeltilmesi maksadına matuf bir teklifin 
lehinde oy kullanmanızı ben de temenni ve rica edi
yorum. Görüşümüz de bu şekildedir. 

Saygılar sunarım, teşekkür eedrim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Yasasının ek 6 ncı 
maddesini değiştiren 2013 sayılı Yasanın yürürlük 
tarihinin 1.3. 1971 tarihine götürülmesine dair 
kanun teklifinin, doğrudan doğruya gündeme alın
ması hakkındaki önergesi. (2/699, 4/268) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum 
efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Yasasının ek 

6 ncı maddesini değiştiren 2013 sayılı Yasanın yürür
lük tarihinin 1 . 3 . 1971 tarihine getirilmesine dair 
kanun teklifim halen Plan Komisyonunda bulun
maktadır. 

Süresi içinde bir türlü görüşülememiştir. İçtü
züğün 38 nci maddesi gereğince gündeme alın
masını dilerim. 

Eskişehir 
Ayşe Aliye Koksal 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında da ilgili ko
misyona bilgi verilmiştir. 

Komisyon söz istemiyor. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aym yasa 

değil mi efendim? 
BAŞKAN — Evet, önergeyi okuttum zaten Sa

yın Uysal. 
Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yüce Heyetin ona

yına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

5. — Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Köksal'm, 
karı ve kocanın Emekli Sandığına bağlı iştirakçi ol
maları halinde birisinin ölümünde maaşının sağ ka
lan diğer eşe bağlanması hakkında kanun teklifinin, 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi (2/667, 4/269) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi1 Başkanlığına 
Karı ve kocanın Emekli Sandığına bağlı iştirakçi 

olmaları halinde birinin ölümünde maaşının sağ kalan 
diğer eşe bağlanmasına dair yasa teklifim halen Plan 
Komisyonunda bulunmaktadır. 

* Süresi içinde bir türlü görüşülememiştir. İçtüzü
ğün 38 nci maddesi gereğince gündeme alınmasını 
dilerim. 

Eskişehir 
Ayşe Aliye Koksal 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, bir önce Sayın Ölçen'in konuşma yaptığı mad
delerle ilgili ve o mealde bir yasa olduğunu sanı
yoruz; bu mu acaba efendim? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Başkanlık teknik bil
giyle mücehhez olamaz bu konuda. Biz, Genel Ku
rula önergeyi okuyoruz, ayrıca sayın Komisyonumu
za bîJgi veriyoruz. Ayrıca, önerge sahibinin konuş
ma hakkı da var, iki lehte, iki aleyhte söz de veri-
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yoruz; bir usul meselesi olduğu için, Tabiî Başkanınız 
olarak, bu önerge Planla ilgili, deme imkânından da 
yoksun olduğumu kabul ederseniz. 

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

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 

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

BAŞKAN — 331 S. Sayılı kanun teklifinin görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon var mı efendim?... Burada. 
Hükümet var mı efendim?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri 1 nci madde üzerinde grup

lar adına 3 sayın üye konuşmuştu. Sırasıyle söz ve
rilen bu gruplardan sonra şimdi söz sırası Demok
ratik Parti Grupu adına sayın özer Ölçmen'de. 

Sayın ölçmen?.. Yok, 
Şahısları adına; sayın Niyazi Onal, sayın İlhan 

Ersoy, sayın Feyzullah Değerli ve sayın Tufan Do
ğan Avşargil söz almışlardır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
ben de söz istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın Şener, sizi de kaydettim 
efendim. 

1 nci madde üzerinde sayın Onal, buyurun efen
dim. 

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

(2) 331 S. Sayılı Basmayazı 16.12.1976 tarihli 
20 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir efendim. 

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

BAŞKAN — Gündemde bulunan oylaması ya
pılacak işlerin oylanması daha önce yapılmış; fakat 
çoğunluk sağlanamadığı için oylamanın yenilenme
si zorunlu hale gelmiştir. Geçen celse almış olduğu-
muz,karar uyarınca oylama işlemi, evvela kutular sı
ralar arasında dolaştırılarak yapılacak, daha sonra 
kutular Başkanlık kürsüsünde bekletilecektir. 

Kutuları dolaştırınız. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bu kanun teklifinin 1 nci maddesinin Komis
yonda yazılan şekli açıkça göstermektedir ki, bu
güne kadar Türkiye'de köylümüz, yasal zorunluluk 
olmayan durumlarda da köye götürülen hizmetlere 
katılmak zorunda bırakılmaktadır. Bu, taş ve kum 
çektirmek şeklinde olmaktadır. Köylünün bedenen 
çalıştırılması şeklinde olmaktadır. Köylüden para top
lanmak suretiyle olmaktadır. Ama bir gerçektir ki, 
yasal zorunduk bulunmadığı halde, köylü, o fukara
lığın içinde bulunan köylü parasal ve bedensel yar
dıma zorlanmaktadır. 

Kanun teklifinin İçişleri Komisyonunda aldığı 
şekil, 1 nci maddenin aldığı biçim, bu aslında gönül
lü gibi görünen, zorlama dışında gibi görünen ka
tılma payının, bundan sonra hiç bir görüntü altında 
ahnamamasını öngörmektedir. Kanun teklifinin tümü 
üzerinde konuşurken, bu konuya bizim açımızdan 
bakıp bakmadığım sayın Bakanın, o gün Mecliste 
bulunan sayın Köy İşleri Bakanının açıklamasını is
temiştik; ama bu konuda Hükümet adına bir açıklık 
getirilmedi. Şimdi bu isteğimi tekrarlıyorum. Yasal 
katılma payı zorunluluğu, yalnız Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanununda vardır. Başka hiç bir kanunda 
katılma payı zorunluluğu yoktur, öyleyse bu kanun
dan amaç, gönüllü bağış adı altında köylünün yar-

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

V. — OYLAMASI 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

APILACAK İŞLER 
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duna katılmaya zorlanmaması olmak gerekir. Hü
kümet bizim bu görüşümüzü paylaşmakta mıdır? Bu
na haklı olarak cevap bekliyorum. 

Şu bakımdan da bu cevabı beklemekte haklı ol
duğumuzu sanıyorum: Ayrıca, Sanayi, Teknoloji Ko
misyonundan daha 2 gün önce geçen Türkiye Elek
trik Kurumu Kanununun, 1312 saydı Kanunun 4, 8 
ve 11 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında bir 
kanun tasarısı var. Bunlar bu kanun tasarısıyle şimdi 
görüşmekte olduğumuz kanun teklifi İçişleri Komis
yonundan aynı gün geçmişti. Bunlardan bir tanesi 
hâlâ komisyonlardadır; ama bu katılma paylarının 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifi de gündemi
mizdedir ve görüşüyoruz. Fakat görüştüğümüz tek
lifte bir de 3 ncü madde var. Bu 3 ncü maddede 
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 4 
ncü maddesinin (b), (c) fıkralarının yürürlükten kal
dırıldığı hakkında hüküm var. Şu halde burada 
amaç, bu kanun teklifinde amaç, daha doğrusu tek 
amaç Türkiye Elektrik Kurumu Kanununda değişik
lik yapmak değildir, genellikle köylüden alınmakta 
olan paranın ve yardımın, çalışma biçimindeki yar
dımın, ortadan kaldırılması, artık köylüden hiç bir 
şey alınmamasıdu'. Böylece anlıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, kanunu Hükümet de böyle 
anlamakta ise, bazı sorunlarla karşı karşıya kalaca
ğımız kuşkusuzdur. Değerli arkadaşlarım çok iyi bi
lirler ki, köylerde, örneğin; su, içme suyu getirilmesi 
işlerinde köylünün su yollarını açması, Yol Su Elekt
rik Müdürlüklerine büyük kolaylık sağlar. Şimdi 
bunu kaldırıyoruz; kaldırmamız da gerekir. Çünkü 
şehirli suyu, içme suyunu nasıl bedenen çalışmadan, 
yolunu açmadan içe biliyorsa, köylünün de aynı ko
şullarda içmesi gerekir. Yalmz bu yardımı ortadan 
kaldırırken bir şeyi çok düşünmek zorunda olduğu
muzu sanıyorum. Eğer müteahhitlere ihale edecek
sek bu su yollarının açılmasını, bu okulların yapıl
masını, bu karayollarının, köy yollarının yapılmasını 
müteahhitlere ihale edeceksek, ki ediyoruz büyük 
ölçüde, o takdirde bazı insanların büyük paralar ka
zanması imkânları doğacağı gibi, daha çok görüldüğü 
üzere birçok işe talip de çıkmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın OnaL toparlar mısınız lüt
fen? 

NİYAZI ONAL (Devamla) — Bitiriyorum sayın 
Başkan. 

Bu bakımdan Yol, Su, Elektrik Teşkilâtının bazı 
makinelerle, özellikle kazıcı makinelerle teçhiz edil
mesi için, bütçenin görüşüldüğü şu sıralarda yeterli 

ödeneğin konulmasında büyük yarar görürüm. Bü 
teçhizatın alınmasında, bu makinelerin alınmasında 
zorunluk görürüm. 

Bir de sayın arkadaşlarım, bu metnin 1 nci mad
desinde bir cümle düşüklüğü var. Hepinizin dikka
tini çekmiş olması gerekir. 

«...ve bedenen çalıştırılamaz» şeklinde bitmektedir 
1 nci madde. Çok açüc olarak bellidir ki, «.. ve kim
se bedenen çalıştırılamaz» şekline sokulması 
cümle düşüklüğünü gidermek bakımından zorunludur. 
Bu konuda verilmiş bir teklifimiz, bir önergemiz var. 
Bu önergeye itibar edilmesini diler, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal, 
Sayın İlhan Ersoy, buyurunuz efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin, İsparta Mil
letvekili Sayın Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının 
kanun teklifinin 1 nci maddesi üzerinde kısaca gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Genel olarak kanun teklifinde yer alan 1 nci 
madde, kanunen alınması lâzım geldiği halde, alın
maması istenen bir hizmeti hükme bağlamıştır. An
cak İçişleri Komisyonu bunu biraz daha genişlet
mek suretiyle «köye Devlet ve Devlete bağlı kurum
larca götürülen hizmetler karşılığı hiçbir ad altın
da katılma payı alınmaz ve bedenen çalıştırılamaz» 
demek suretiyle, çok daha mütekâmil bir metin ha
line getirmiştir. Bu metne sureti kafiyede gönülden 
katılıyorum. 

Gerçekten benden önce konuşan arkadaşımın da 
tebarüz ettirdiği gibi, ancak 1312 saydı Türkiye 
Elektrik Kurumu Kuruluş Kanununda bir hüküm 
vardı. Bu Kanun hükmüne göre, ancak bu hizmete 
köylü kanunen katılma zorunda bırakılıyordu» Bu
nun dışında hiçbir kanunumuzda köylünün bu hiz
metlere katılacağına dair hüküm yoktur. Ancak, yi
ne yanılmıyorsam 1962 yılında Sayın İnönü Hükü
meti zamanında çıkarılmış olan bir kararname ile 
imece usulü çıkarılmıştır ve o zaman bu imece usu
lünün çıkarılması Adalet Partisi kanadının da Hü
kümetten ayrılmasına sebep olmuştu, yanılmıyor
sam^ 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İmece, Köy 
Kanununda var, kararname değiL 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu itibarla tereddütlere mahal vermemek 
için... 
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Beyefendi lütfeder konuşursunuz, durum, müsa
it. Müsaade buyurun ben konuşayım sonra zatıâli-
niz konuşursunuz, lütfedersiniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Ersoy, buyurun 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yanlış söy-
lüyorsnuuz, imece Köy Kanununda var, kararname 
değil onun için söylüyorum. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Sayın Başkanım 
ben mi susturayım, zatıâliniz lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, buyurun siz konuşun, bi
liyorsunuz her zaman bu, sükûn içerisinde olmu
yor, her zaman görüyorsunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yanlış söy
lüyorsunuz da onun için söylüyorum, kararname de
ğil, Köy Kanununda var. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Düzeltirsiniz efen
dim, lütfedersiniz, düzeltirsiniz, biz de istifade ede
riz beyefendi. 

Efendim bu hüküm genel olarak tereddütleri or
tadan kaldıracağı için,' çok daha kesin bir hüküm 
olduğu için faydalı bir neticeye varılmış oluyor, ay
nı ile kabulü gerekir. Ancak, bazı kanunlarımızda 
Devletin veya Devlete bağlı kuruluşların köye götü
rülen hizmetler dolayısıyle yardımı bahis konusu
dur. Ezcümle, eğer yanılmıyorsam, İller Bankası Ka
nununun 19 ncu maddesinde bir köy katılım payı 
vardır. Köy katılım payı köylerde yapılacak gelir ge
tiren bazı hizmetler içindir. Bu Genel Kurulun her 
yıl vereceği karara göre, kaç köye ne miktar para 
verilmesi lâzım geliyorsa tespit edilir ve buna göre 
yardım yapılır. 

Şimdi, bu ve buna benzer, meselâ camiler için 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı yardımlarda 
okluğu gibi, diğer bazı müesseselerin meselâ Tu
rizm Bakanlığının turistik köylere yapabileceği yar
dımlarda olduğu gibi, bazı yardımların köye götü
rülmesine engel teşkil edip edemeyeceği endişesi 
var bende. Bu itibarla, bu hükme ilâveten Devlet ve 
Devlete bağlı kuruluşlarca köylere yapılan yardım
lara bu hükmün engel teşkil etmeyeceğine dair bir 
hüküm koymakta, yani, bu kapsamı biraz daha ge
nişletmek suretiyle köye hizmetin götürülmesini ön
lemeyecek bir tedbir almakta zannımca fayda var
dır. 

Bu konuyu burada halletmek mümkündür sanı
yorum. Bir fıkra ilâvesiyle - nitekim böyle bir tak
ririm var - lütfederler, uygun görürler ise, kabul Du
yurulduğu takdirde açıklık verecektir. Yok, Saym 

Komisyon Başkam; «Buna lüzum yoktur, esasen me
tin bunu da derpiş ediyor, her türlü yardım yapıla
caktır; yapılmaya mani bir hüküm yoktur» diyorlar 
ise, o zaman elbetteki böyle bir ilâveye lüzum kal
mayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, esas itibariyle bu mad
denin devamı olması lâzım gelir. Ancak, bu madde 
içerisinde mi, ayrı bir madde olarak mı metne dahil 
edilmesi lâzım geldiği hususunda Yüce Heyetiniz el
bette karar verecektir. 

Bu da, biliyorsunuz, burada TEK kanun tasarısı 
görüşülürken burada o zamanlar bir arkadaşımın, 
yanılmıyorsam; Genel Kurulda vermiş olduğu bîr 
önerge üzerine, şehirlerde istihlâk edilen enerji bede
line, küovatsaate 1 kuruş konmak suretiyle bunun 
köy hizmetlerine kullanılması bahis konusu olmuş ve 
bu metin kanunlaşmış idi. 

Hakikaten bu 1 kuruş, köye götürülen hizmetler 
babında büyük imkânlar sağlamıştır. Bu 1 kuruşun 
3 kuruşa çıkarılması o zamanlar önerilmişti; fakat 
o gün için uygun görülmemişti. Bugün sanırım ki 
bu 1 kuruşun 3 kuruşa çıkarılması daha faydalı ola
caktır. 

BAŞKAN — Saym Ersoy,- süreniz bitti; lütfen to
parlar mısınız? 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Bir konu da: Bugün köylere götürülen, özellikle 
elektrik hizmetlerinde büyük aksaklıklar olmakta. 
Pek çok bölgelerimizde anabranşmanları kimin yapa
cağı, kimin onaracağı, bunun bakımının kime ait ola
cağı belirtilmediği için, köylüler yapamadığından, 
TEK da kanunî vazifesi olarak yapmadığından 
büyük ölçüde aksaklıklar olmakta, bazı köylerimiz
de elektrik sıkıntısı veya kesintisi sık sık görülmek
tedir. Bunu önlemek için de anabranşmanların, ya
ni trafoya kadar gelen hattın bakımının elektrik ida
resine ait olduğunu bir hüküm olarak buraya getir
memizde fayda vardır. Bu maksatla arkadaşlarımla 
beraber vermiş olduğumuz bir takrir var. Lütfedilir-
se, ilâve bazı maddeler eklenmek suretiyle bu Ka
nun teklifi daha mükemmel hale gelecektir ve bu su
retle köylü vatandaşlarımız da kendilerine götürül
müş hizmetten en az şehirliler kadar istifade etmiş 
olacaklardır. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle birinci madde 

üzerinde yapmış olduğumuz görüşmeler tamamlan
mıştır. 
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Birinci madde üzerinde verilmiş olan değişiklik 
önergeleri vardır, önce sırasıyle Okutacağım, sonra 
aykırılık oranına göre işleme koyacağım efendim, 

Önergeleri sırasıyle okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
331 sıra sayılı kanun teklifinin 1 nci maddesinin 

son bölümüne «kimse» sözcüğü eklenerek «ve kim
se bedenen çalıştırılamaz» şekline getirilmesini öneri
yoruz. 

Eskişehir Giresun 
Niyazi Önal Vamık Tekin 

Erzincan Tunceli 
Nurettin Karsu Süleyman Yıldırım 

Afyonkarahisar 
Süleyman Mutlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 2/9 No. lu kardım payları 

ile ilgili teklifin 1 nci maddesinin ikinci satırında 
«hizmetler» kelimesi ile «karşılığında» kelimesinin 
arasına aşağıdaki açıklamanın tırnak içinde monte 
edilmesini rica ederiz. 

«Yol, su, elektrik, okul, cami, sağlık tesisleri.» 
Afyonkarahisar 
Süleyman Mutlu 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Tokat 
Ali Kurt 

Malarya 
Hakkı Gökçe 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 1 nci maddesine 

«hizmetler» kelimesinden sonra «cami yapımı» keli
mesinin ilâve edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokat Antalya 
Feyzuilah Değerli Renizi Yılmaz 

İstanbul Sivas 
thsan Toksan Enver Akova 

Balıkesir 
İlhan Aytekin 

Sayın Başkanlığa 
Köye götürülen hizmetlerden hiçbir adla katılma 

payı alınmaması hakkında Kanunun İçişleri Komis
yonu tarafından kabul edilen metninin 1 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağlı ku
rumlarca götürülen hizmetler karşılığında hiçbir ad 

altında - bağışlar dahil -. katılma payı alınamaz ve 
bedenen çalıştırılamaz. 

Konya Denizli 
Faruk Sükan Hasan Korkmazcan 

Adana Konya 
Battal Koksal Şener Battal 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 331 Sıra Saydı kanun tekli

finin 1 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Kütahya Nevşehir 
İlhan Ersoy Sabri DörtkoL 

Malatya Kayseri 
Turhan Akyol Hayrettin Nakiboğlu 

Urfa Kayseri 
Abdülkadir öncel Cemal Cebeci 

Manisa Ankara 
M. Gündüz Sevilgen Hüsamettin Akmumcu 

«Ancak bu hüküm, bazı hizmet ve tesisler için 
Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca çeşitli kanun
lara dayanılarak yardım yapılmasına engel teşkü et
mez.» 

BAŞKAN — önergeleri okutmuş bulunuyorum. 
Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koya
cağım efendim. 

(Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir önerge 
daha var Sayın Başkan; «Hiç kimse bedenen çalıştı
rılamaz diye. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (tçel) — O ayrı efendim. Gelecek ay
rıca. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkanım, önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, burada bağış, iki tür
lü mütalâa olunmalıdır: Birisi, bir kişinin köy yara
rına bir hizmet için, menkul, gayrimenkul ve nakit 
bir bağışı, bunu hiçbir şekilde önlemek mümkün de-
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ğtl, aksine yararlı bîr şeydir. Ancak, Devlet köye 
hizmet götüreceğim diye bağış teşvik ederek toplum
sal bir yolu zorlarsa buna karşıyız. Yani, bir kişi
nin varlığından, köye kendiliğinden bağış yapması 
şayanı takdir bir konudur. Köye okul veya şu hiz
meti götüreceğiz diye köyden toplumsal bir bağış 
isteme, bu maddenin hükmü içindedir, ona karşıyız. 
O kaldırılmaktadır. Yani madde sarihtir, katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Tamam, kaülmıyorsunuzj 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — önerge 
üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açıklama için mi Sayın Korkmaz-
can?. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Önerge 
üzerinde, önerge sahibi olarak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, komisyon katıl
madığı için önerge sahibi olarak beş dakika konuş
ma hakkınız var efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kanunun 1 nci maddesine açıklık getirmek mak-
sadıyle verdiğimiz önerge, her şeyden önce, Başkan
lığın ele aldığı biçimde, değişiklik önergelerinin met
ne en aykırı olanı değildir. Sayın Genel Kurulun yan
lış bir değerlendirmeye varmaması için öncelikle bu 
hususu açıklıyorum. Biz metne sadece, «bağış dahil» 
teriminin girmesini istiyoruz ki, metnin maksadına 
en yalcın olan önergedir. Aykırı bir önerge değil
dir. 

Bu hususu belirttikten sonra, sayın Komisyon 
Başkanının biraz önceki ifadelerinden de anlaşıla
cağı üzere, bizim ilâvesini istediğimiz kısmın mad
de metninde yer almasında büyük zorunluk vardır. 
Esasen bu kanunun gerçekten işleyebilmesi, «Ba
ğış», namı altında da Devletin herhangi bir yardım 
kabul etmemesi veya köylüyü yardıma zorlamama-
sı suretiyle sağlanabilecektir. Aksi hailde, köyler
den bağış alınabileceği hususu bir berraklığa kavuş
turulmaz ve Devlet programını yaparken, bağış veren 
köyleri öncelikle hizmete kavuşturacağım ifade ederse, 
bu ifade zımnen yapılsa da, açık yapılmasa da,f iiliyatta 
her zaman bugünkü gibi birtakım katılım payları
nın köylüden toplanmasına mani olunamayacak
tır. Birtakım aracılar türeyecektir; «Sizin yolunu
zun yapılabilmesi için, içmesuyuna biran önce ka
vuşabilmeniz için, şu bağış formalitesini yerine ge
tirin, ondan sonra programa alalım, aldıralım» di
yeceklerdir ve fiiliyatta bugün nasıl birtakım ka

tılma payları toplanıyorsa, yine toplanmaya de
vam edilecektir. Bunu, bir şahsın bağışta bulun
ması yolunu açık tuttuğunuz zaman da önlemek 
mümkün değildir. Bir şahıs ortaya çıkar, «Bağışı 
ben şahsen yapıyorum, köylüyü zoriamıyorum», id
diasıyla; ama arkasında yine fukara köylünün bir
takım emekkri, katılımları, parası bulunur. Bu yol
ları tamamen tıkamak mecburiyetindeyiz. Bu da 
metne açıklık getirmek suretiyle sağlanabilir. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci olarak, bu hizmet
lerin birçok yerlerde gerçekleştirilmesi, yapımı 
müteahhitler eliyle yapılacaktır. Köye hizmet gö
türecek birçok Devlet kuruluşumuzun elinde yeter
li malzeme yoktur, yeterli şantiye malzemesi yok
tur; bu yüzden müteahhitler eliyle yapılacaktır. 
Müteahhitler de, bağış yolu açıkça, kanunda kapa
tılmaz ise, birtakım bedenî katılmaları aldıkları yer
lerdeki hizmetlere öncelik verecekleri havasım mey
dana getirmek suretiyle, bu imalarla köylünün yine 
çalışmasını temin edip açıktan kazanç sağlama yo
luna gideceklerdir. Ama «Bağış dahil, hiçbir katı
lım alınamaz» şeklinde açıklığı olan bir kanun met
ni tedvin edebilirsek, bu türlü yollarla - köylüden 
katılım payı koparmış olan veya köylüyü haksız ye
re çalıştırmış olan müteahhitler, umumî hükümler 
çerçevesinde, aldddarı meblağı iade etmek zorun
da kalacaklardır.. Onun için müteahhitlere de, böy
le bir imkânın bulunmadığını, karşılığını ancak Dev
letten alabileceklerini hatırlatan bir metnin konul
masında zorunluk vardır/ 

Konuşmamın başlangıcında da ifade ettiğim gi
bi, maksadımız, bugüne kadarki tatbikatı ortadan 
kaldırıp, köylünün, Devletten alacağı hizmetlere ger
çekten herhangi bir katkıda bulunmamasını temin 
etmekse, önergemizdeki açıklığın metne konulma
sı lâzımdır. Ama bir şahıs çıkıp da köy yararma ba
ğışta bulunması meselesini zaten bizim ifade etti
ğimiz metin değişikliği de sağlamaz. Köyün yara
rına birtakım bağışlan köy bütçesine yapmak su
retiyle vatandaş zaten yapabilecek durumdadır. 
Hatta bugünkü tatbikatta görüldüğü gibi, tek başı
na köyün içmesuyunu sağlayan, köyün okulunu yap
tıranlar vardır. Bunlara mani bir hükmü esasen biz 
de düşünmüyoruz, kanuna da konulamaz. 

Ancak, köye devletçe yapılan hizmetlerin içeri
sine vatandaşın payı karıştınlmamaîıdır. Bizim üze
rinde durduğumuz husus budur. Hem Devlet bütçe
sinden, filanca köyün yolu yaplacakür diye şu ka
dar para ayıracaksınız; ondan sonra da şu veya bu 
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şahsın bağışta bulunmasına açık tutacaksınız. Şa
hıs bağışta bulunursa müsait karşılayacaksınız, köy
lü toptan bağışta buîunuras ona karşı çıktığınızı 
söyleyeceksiniz. Madde metni bu türlü karışık an
lamalara meydan verdiği için biz Yüce Başkanlığa 
değişiklik önergesi sunmuştuk. Sayın Komisyon da 
bu izahatımızdan sonra, zannediyorum ki, madde 
metninin açıklığa kavuşturulması zorunluğu husu
sundaki görüşümüze katılacaktır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Korkmaz-

can. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bu önergenin aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Maalesef imkânımız yok. 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHÂTTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
bir açıklamada bulunabilir miyim, imkân verir mi
siniz? 

BAŞKAN — Efendim, size oradan sadece açık
lama imkânı veriyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTtN KILIÇ (Adana) — Ben beis gör
mem oraya çıkarım, ben orayı tercih ederim; eğer 
şekle, Tüzüğe aykırı değilse. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzde bu konu
ya ilişkin hüküm; sadece Komisyonla ilgili olarak 
var Sayın Kılıç. Daha önceki İçtüzüğümüzde Hü
kümete de sorma zorunluğu vardı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTtN KILIÇ (Adana) — Hay hay efen
dim, buradan da arz edebilirim. 

BAŞKAN — Lütfen, açıklık getirmek bakımın
dan kısa bir şey söylerseniz; uygulamaya esas olma
mak kaydiyle. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTtN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
saym milletvekilleri; 

Gerek teklifte ve gerekse İçişleri Komisyonunun 
teklife verdiği son şekilde bahse konu olan katılım, 
kanunların zorunlu kıldığı katılımdır. Esasen, köye 
yapılan hizmetler bedenî mükellefiyetlerden başla
mış, kanlım payı şekline dökülmüş; sonra yol için 
bir tüzük halinde ve sıra almak için katılım payı 
«Bağış»| adı altında alınmış, hatta İçmesuları Kanu
nuna da, öncelik alabilmek için katılım payı adı al
tında, vermeseniz de yapacağız; fakat sıranızı-öne 
alacağız gibi bir maddemiz de halen meridir. O itibar

la, önerge sahiplerinin tereddütlerini haklı görü
yorum. Ancak bir ekstremden öbür ekstreme gitmek 
için de hiçbir sebep yoktur. Gerek teklif ve gerekse 
İçişleri Komisyonunun verdiği şekil, kanunî katı
lım paylarının hiçbir şekilde alınmayacağına mü
tedairdir. Bu itibarla ondan gerisi; bağış, şahısların 
köye yapılacak hizmetlere yapabilecekleri bağışlar
dır ki, bunu önlemek mümkün değildir. Hatta teş
vik etmek de lâzım. Ancak, saym önerge sahipleri
nin tereddütü; «Geçmişte, gerek tüzük yapılmak 
suretiyle ve gerekse başka yanlış tatbikatlardan mü
tevellit tereddütleri izale edelim» derken, bu kere 
bir köylü (Zengindir) vefat ederken: «Bir köye çeş
me yaptırınız, okula 50 bin liramı verin») demiştir, 
«İstanbul'dadır, zenginleşmiştir, köyüne bunu yap
tı».... Bunlara mani olmayalım. 

Ben önerge sahibi arkadaşlarımdan da özelik
le rica ediyorum, bu yanlış tatbikat, bize ölçü ola
rak iyi bir yolu tdtamış olmasın. Bundan sonra hiç
bir Hükümet, de, hiçbir idareci de, artık mesele 
bu kadar açıklığa kavuştuktan sonra, zorunlu hale 
getirerek bağışı almak imkânını bulamayacaktır. 
Arz ederim» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Saym Kılıç. 
Değerli arkadaşlarım, okunan önergeyi Yüce Heye

tin onayına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler.... Önerge reddedil
miştir efendim, kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum. 
(Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 

ve 4 arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bir başka önerge var aynı mahi

yette, o önergeyi de okutuyorum : 
(Tokat Milletvekili Feyzulîah Değerli ve 4 arka

daşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 1 nci öner

ge Sayın Mutlu ve arkadaşlarına ait; 1 nci madde 
muhtevası içerisine «Yol, su, elektrik, okut, cami, 
sağlık tesisleri», deyimlerinin ilâvesini, eklenmesini 
istiyor. 

Sayın Komisyon?... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, Komisyonumuzdan 
Yüce Meclisimize gelen raporumuzda «Köye, Dev
let ve Devlete bağh kurumlarca götürülen hizmet
ler» denilerek, bütün hizmetler kapsam içerisine alın
mıştır. Arkadaşlarımızın tereddüdüne mahal yoktur, 
gereksizdir; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
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Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabu! edilmemiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bir de Sayın Değerli, Sa
yın Yılmaz, Sayın Akova, Sayın Aytekin, Sayın Tok-
sarı'mn müştereken vermiş oldukları önerge var. 
Bu önergede, «Cami yapımı», deyiminin madde kap
samı içerisine alınması istenmektedir. 

Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Arz ettim efendim; tereddüde 
mahal yoktur; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir. 

Niyazi Önal ve arkadaşlarının önergesinde : 
«331 sıra sayılı kanun teklifinin 1 nci maddesi

nin soıi bölümüne» kimse «Sözcüğü eklenerek»y ve 
kimse bedenen çalıştırılamaz», şekline getirilmesini 
öneriyoruz.» denilmektedir. 

Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, açıklık vermesi ba
kımından bir redaksiyon düzeltmesidir; katıhyoruz, 
açıkhk veriyor. 

BAŞKAN —Evet. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Tekrar oyunuzu 
almak zorunda kalacağım, özür dilerim, miktarı bi
raz yakın gördüm. 

Önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 5 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ÎÇtŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, görüşmekte olduğu
muz kanun, köylüden istenen yardımdır. Onu kaldı
rıyoruz. Devletin, milyarlar da ödese, köylere hiz
met götürmesini, yardım etmesini şükranla karşıla
rız. Gerek görmüyoruz. Maddenin içerisinde vuzuh 
vardır. 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin onayına su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi tekrar okutuyorum sayın milletvekil
leri : 

Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma 
Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağh ku
rumlarca götürülen hizmetler karşılığında hiçbir 
ad altında katılma payı alınmaz ve bedenen çalıştı
rılamaz. 

BAŞKAN — Okunan şekliyle 1 nci maddeyi ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte: 

a) Kendilerinden katılma payı alınmış ve henüz 
hizmet götürülmemiş köylere bu hizmetin götürülme-
sindeki sıra saklı tutulur, 

b) Kendilerine hizmet götürülmüş olup katılma 
paylarından borçlu köylerin bu borçları istenmez. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu madde üze
rinde söz istemiş olan sayın üyeleri okuyorum: 

Sayın Niyazi Onal, Sayın Tufan Doğan Avşar-
gil, Sayın Remzi Özen, Sayın İsmail Hakkı Köylü-
oğlu, Sayın Hasan Tosyah ve Sayın Ilyas Kılıç. 

Sayın Onal buyurunuz. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) - - Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Avşargiî, buyurunuz. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, ben 

de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Arash, 2 nci madde üzerin

de söz talebiniz yok, şimdi kaydedeyim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

2 nci maddede, teklif sahiplerinin teklifi üe Ko
misyonun değiştirisi arasında fark var. Meselâ, mad
denin (a) fıkrasında «Kendilerinden katılma payı 
alınmış ve henüz hizmet götürülmemiş köylere bu 
hizmetin götürühnesindeki sıra saklı tutulur», hük
mü yer almıştır. Halbuki teklifte ise «... saklı tutu
lur ve katılma paylan iade olunur» diye bir cümle 
vardır. Ben bu konuda bir de önerge vermiştim. 
TekMf sahiplerinin bu teklifine katılıyorum; yani he
nüz köye hizmet götürülmemiştir; ama hizmet git
mediği halde köylüden katılma payı alınmıştır. Ka
nunun, yürürlüğe girdiği tarihte bir kısım köylere 
katılma payı alınmadan hizmet götürülecektir. Ko
misyonun getirdiği bu madde, katılma paylarım iade 
etmediği zaman yalnız köyden ahnan katılma pay
lan bir sırayı tespit etmiş olacaktır; yani sıra getir
miş olacaktır ki, bu âdil bir ölçü değildir,' Madem
ki köye hizmet gitmemiştir ve bu kanun çıktuttan 
sonra götürülecektir, kendilerinden katılma payı aîı-
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nan köylülerden bu katılma payı iade edilmelidir 
ve teklifin (a) bendi bunu getirmektedir. 

Ayrıca, teklifte bir başka konu daha var, pay 
alınmış ama hizmet gitmemiştir. Bu kanun yürür
lüğe girmeden önce köylülerden katılım payı olarak 
bir miktar para alınmıştır ve hizmet devam etmek
tedir. Bu kanun çıktıktan sonra bu hizmet elbette 
yapılacaktır; ama köylünün vermiş okluğu katılma 
payları iade edilmeyecektir; Komisyonun getirdiği 
teklifi kabul ettiğimiz takdirde. Halbuki teklifte bu 
da vardır. 

Ben, kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi üze
rinde bir de önerge vermiş bulunuyorum; katılım 
paylarının iadesi konusunda ve 2 nci maddede ol
duğu gibi teklif sahiplerinin teklifine katılıyorum, 
Komisyonun teklifine katılamıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim saym Avşargil, 
Söz sırasını okuduğum sayın üyelerden sayın 

Özen?.. Yok. Sayın KöyMioğlu?.. 
Sayın KöyMioğlu, konuşmak istiyor musunuz 

efendim? 
İSMAİL' HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Saym KöyHioğhı. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Saym Başkan, sayın arkadaşlar, hepinize sevgi ve 
saygılarımı arz ederim. 

Ben, tabiî köyden katılma paylarının kaldırılma
sı dolayısıyle içimden gelen.bir arzu neticesi kürsü
ye çıkmış bulunuyorum. 

Köye götürülen hizmetlerden alman katılma pay
larının kaldırılması hakkında kanun teklifi bütün parti 
gruplarınca benimsenmiştir. Bu durum son derece 
sevinç vericidir. 

Bu kanun teklifinin getirilmesinde geç bile ka
lınmıştır. Buna rağmen bu teklifi getiren Sayın Sü
leyman Demrârel'e ve arkadaşlarına huzurunuzda te
şekkür ederim. 

Köye götürülen hizmetlerden katılma payı alın
ması Anayasanın sosyal adalet ve eşitlik ilkelerine 
ters düşmektedir. Kaldırılması, bu ilke hedeflerine 
varmak için atılmış hayırlı bir adım olacaktır. Hâlâ 
köye bazı hizmetler yardım şartıyfe götürülmekte
dir. Bütün şartlara son verilmesi lâzımdır. Hizmette 
zengin ve fakir köy farkı böylece ortadan kalkmış 
olacaktır. Sosyal adalet gözetilecek ve herkes hak
kını alacaktır. Fakirin elinden tutulacaktır, haset 
ve küskünlük kalkacak, vatandaş devletine sarılacak
tır. 

I Hizmetlerin makbulü, âdil ve denge! olanıdır. 
Tarihî ve sosyal birçok nedenler dolayısıyle köylü-

I den bu devlet, bu millet için çok şey istenmiş ve alın
mış ve fakat az şey verilmiştir. Bu adaletsizliği kısa 
zamanda telâfi etmemiz için üstün gayret ve çaba 
göstermemiz şarttır ve lâzımdır. Hakkı teslim gö
revimizdir. Köylünün hizmet istekleri bir haktır; ye-

I rine getirmek bizlere bir görevdir. 
I Bütün partiler, sosyal adalet gereği köye hizmet 
I götürülmesi gerektiğini bu kürsüden açıkça ifade et

tiler. Kalkınmanın şehirden mi, köyden mi başlama-
I sı gerektiği üzerinde duruldu, tartışıldı. Asıl gaye ve 

hedef, köye ve köyKiye hizmet götürmektir. Köy-
I terimizin iktisadî ve sosyal kalkınmasını sağlamak 
I ve çabuklaştırmaktır, sosyal refah devletini biran 
I evvel gerçekleştirmektir. 

Köye ve köylüye kimin ne yaptığı köylü tarafın-
1 dan görülmekte ve bilinmektedir. Köylü lâf eden

lerle icraat yapanları iyi bilir. Hizmetler takdir edil
meyen memleketlerde, hizmetler yetişmez. Köylü bu 

I bakımdan gerçek takdir sahibidir. Daima hakkı, hiz
met gören hizmetkârlara vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, milletin ve devletin te
meli olan bu fedakâr insanlara ne yapsak azdır. Köy-

j tünün bu devlete, millete verdiklerini sayıp dökme-
I ye ve övmeye benim gücüm yetmez. 

ETEM EKEN (Çorum) — Nutuk mu çekiyor, 
I yoksa 2 nci madde üzerinde mi konuşuyor? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
I Bu kanun teklifi hakkında ifade edilen fikirlerden 

dolayı duyduğum memnuniyeti ve sevinci arz eder, 
hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğ-
lü. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hay
rettin Uysal, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-

I rım; bu yasanın 2 nci maddesine ilişkin olarak gö
rüşlerimi ifade ederken bir hususu belirtmek istiyo-

I rum. 
I Zaman içerisinde sözcüklerin, kelimelerin an

lamları başka içerikler koymak suretiyle değişiyor. 
I Bir zaman angarya denilen, bir zaman imece denilen 
I devlet yönetiminin çeşitli kesimlerinde ve birimle

rinde idareci olarak çalışan kişiler bu ödevleri, gö-
I revleri imece yoluyla köylüye, yurttaşlarımıza, an-
I garya yoluyla köylüye, yurttaşlarımıza yaptırırken, 
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zaman içerisinde bunlara karşı doğan, haklı olarak 
doğan tepkiler sonunda bu sözler içeriğinin dışında... 
(A. P. sıralarından «Anlamıyorum»| sesi) 

Anîamıyorsan, o sözcüklere bakarsın, öğrenir
sin. 

Ve bir başka tarza dönüştürülmüş, bağış adı altın
da, katkı adı altında; «Efendim sana öncelik veri
rim bu mazotun parasını verirsen, taş getirirsen, kum 
getirirsen, çakıl getirirsen, arabalarla taşırsan, teme
lin kazılmasında, hendeğin kazılmasında, su yolu
nun açılmasında çalışırsan sana öncelik veririm» 
diye daha böyle incitmeyecek şekle sokulmuş... Şimdi 
bu yasayla hiçbir şey değişmeyecek; bunu kesin 
olarak vurguluyorum. Neden değişmeyecek? Sayın 
Bakan burada bir açıklama yaptılar. Açıklamada de
diler ki, «Resmî devlet hizmetlerinde yasal olarak 
mevcut katılma paylarının kaldırılmasını öngörüyor»! 
Sayın Bakan tavzihinde, açıklamasında böyle buyur
dular. Maddeye, yasaların bünyesi içerisine kon
muş bulunan yo?, su, elektrikle ilgili veya TEK'Ie 
ilgili katılımların devlet tarafından alınmasına bun
dan sonra paydos deniliyor, alınma yapılmayacak. 
Benim anladığım bu. 

İşi böyle koyunca; şimdi (A) köyüne, (X) köyü
ne, Kayacık köyüne yol yapıhnasiyle ilgili, su geti-
riümesiyle ilgili, elektrik getirilmesiyle ügili mese
lede - Sayın KöyHioğlu, toz pembe gördü, bu yasay
la her şey halledilecek zannetti - meselenin halledile
meyeceğini belirtmek istiyorum. Yasa çıkaracaksak 
2 nci,maddeyi tedvin ederken - zaten onun üzerinde 
konuşuyorum - bazı önerilerim olacak. 

Gelecek, vali veya kaymakam diyecek ki, Kayacık 
köyüne, (X) köyüne, (Y) köyüne; siz şu direklerin bu
raya yerleştirilmesi için çalışacaksınız. Tellerin çe
kilmesi için köyünüzden yurttaşlar görevlendirecek
siniz. Bu, katılım payı değil, yasada olan şey de de
ğil. Suyun getirilmesi için hendek kazacaksınız, ben 
size öncelik tanıyacağım programa atmınasında... 
Bunu bu yasa önlemiyor. 

Bir başka husus, daha çok elektrik getirmek, yol 
fcçmak, su getirmek için, Sayın Korkmazcan'm bu 
beÜrttiği hususlar saklı kalmak kaydıyla, yani okul 
yapmak için, cami yapmak için, çeşitli eserler orta
ya koymak için, çeşme yapmak için kişinin vefat et
tikten sonra malını mülkünü bağışlaması bu yasanın 
dışında, onlar genel mevzuatımız içerisinde tedvin 
edilmiş. Onların yoBarı var, onları engellemek müm
kün değil tabiî. Fakat burada yine teberru mahiye
tinde, bağış mahiyetinde birtakım unsurlar isteye

cek ve biz işte o kavramları, sözcükleri zaman içe
risinde değiştire değiştire sanıyoruz ki angaryayı kal
dırdık, imeceyi kaldırdık. Bir taraftan da söylüyo
ruz; şehirde ne varsa köylüye götüreceğiz, köye gö
türürken, köyün sırtına yükleyerek götürmeyi, bir
takım kelimeleri başka anlamda kullanmak sure
tiyle yasaların içerisine sızdırmaya çalışıyoruz ve çı
kıyoruz diyoruz ki: Katılım payları kaldırılacak. Ka
tılım paylarının kaldırılması sözleri burada kâfi de
ğil. O, yasalarla verilmiş olan hususların burada 
kaldırılmasına ait, mücerret olarak, soyut olarak 
kaldırılmasına ait bir şey, husus. Ama okul için bir 
örnek veriyorum: Bugün bir heyet geldi bana, tam 
25 yıldan beri okulum eski, yapılmıyor, yıkılıyor, 
programa aldırmak için gidiyorum valiye, kayma
kama (Kaynarca'nm Kayacık köyü) 40 bin lira pa
ra istiyor benden, 40 bin lira yatırın, sizin köyünü
zün okulunu programa alacağız diyor. Anayasada 
angarya yok. Burada benim bir değerli arkadaşım, 
«Bakanlar Kurulu kararnamesi ile imece getirildi, 
efendim İsmet Paşa zamanında...» Köy Kanununda 
var imece. Kararname meselesi değil, kararname ile 
getirilmiş değil, Köy Yasasında var. 

O halde, ciddî bir şey yapmak istiyorsak, yoksul 
Türk köylüsünün sırtındaki ağır yükü kaldırmak is
tiyorsak, onlara insanca yaşayacak bir düzen getir
mek istiyorsak, elektriğiyle, yoluyla, suyuyla, okuluy
la onlara Devlet olarak, devletin insan sıcaklığını gö
türmek istiyorsak, onlara yurttaş gözüyle bakmak 
durumunda olduğumuz için, bizim köylerimiz her 
türlü ihtiyaçtan yoksun bulunduğu için bu yasayı öy
le çıkarmalıyız ki; «Bağış adı altında bedenen çalışır
sanız öncelik veririz, 40 bin lira para toplarsanız, ve
rirseniz sizin tesisinizi yaparız» diye, birtakım kişi
lerin de aracılığı suretiyle, «plana, programa ancak 
böyle konur» yollarım tıkamak durumundayız, zo
rundayız. 

O halde, bu ikinci madde, katılma payı alınmış 
diye yalnızca yasalardaki katılma paylarını kaldırır 
nitelikte olmamalı, diğer hususları da önleyici birta
kım çareleri bünyesi içerisinde taşımalıdır. 

Kaldı ki, ikinci maddenin «a» bendinde şimdiye 
kadar alınmış katılma paylarının iadesi de açık de
ğil. «b» fıkrasında, «borçlu köylerin bu borçları is
tenmez», yani bu yasa yürürlüğe gireceği tarihten ön
ce yapılmış olunan, YSE ile ilgili. TEK'le ilgili ya
tırımların karşılığı olarak o yatırımın yapıldığı yer
deki, köydeki borçlanma istenmez, diyor. Fakat şu 
anda programa alınmış, öncelik sırası almış, sıralan-
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mış bulunan YSE ile ilgili, Türkiye Elektrik Kuru
mu ile ilgili yatırımların, köye ait yatırımların katı
lım paylan hususu bankada veyahut TEK Kurumu
nun hesabında duran miktarlarının iadesi bu 1 nci 
fıkrada açık - seçik ortaya çıkmamakta. 1 nci fıkra
yı da, bu iadeyi sağlayacak bir şekilde tekrar değiş
tirmek gerekmektedir. 

O halde - toparlıyorum - bu yasa teklifinin 2 nci 
maddesine iki önemli unsuru koymak lâzım, yoksa 
bu yasa havanda su dövmekten öteye geçmeyen bir 
işlerlik; devlet katılım paylarının, yani yasalara gir
miş olan katılun paylarının bundan sonra verilmeme
si dışındaki; valilerin, kaymakamların, idare adam
larının veya politikacıların aracılık yapmak suretiyle 
bir kısım para toplama, bedenen çalışma ve o şartla 
bu hizmetlerin getirilmesi noktasını önlemiyor. Onu 
bu şekilde buraya koymak lâzım. 

İkincisi de: Şu anda yapılmış bulunan, progra
ma aktarılmış bulunan sırayı muhafaza ederken, o 
sıraya ait, o köyün veya o yerin vermiş olduğu para
nın iadesi hususunu getirmek gerek. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Oylama işlemine katılmayan sayın üye var mı 

efendim?.. Lütfen oylarınızı kullanın efendim. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına başka konuş

macı yok. İki üye şahsı adına konuştu. Bu suretle 
2 nci madde üzerindeki görüşmeler de tamamlanmış 
oluyor. 

Bu maddeye ilişkin verilmiş önergeler var, ilk de
fa geliş sırasına göre... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan 2 nci madde üze
rinde tereddütleri açıklığa kavuşturmak üzere bir 
maruzatım var, arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Baloğlu, Komisyon Başkam 
olarak konuşma hakkınız var; fakat tamamlandığım 
ifade etmeden evvel de söz isteme hakkınız var efen
dim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Çok kısa olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Başkanlığı birta
kım zorlamalar karşısında bırakmamanız yönünden 
bunu söylüyorum. Tabiî konuşma hakkınız. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, kıymetli arka
daşlarım; 

2 nci madde üzerinde görüşmeler yaparken, Halk 
Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımız Sayın Uy-

sal'ın bası tereddütler gösterdiğini müşahede ettim. 
Sayın Bakanın bir beyanına atfen belirtilen tereddüt
leri burada açıklıkla ve kesinlikle ifade ediyorum: 
Kanunlarda belirtilmiş olsun olmasın, köye götürü
len, 1 nci maddede belirtildiği şekilde, devlet ve dev
lete bağh herhangi bir kurum tarafından köye götü
rülen hizmetlerden hiç bir nam altında bir katkıda 
bulundurulmayacaktır, katkı istenmeyecektir ve be
denen çalıştırılmayacaktır. 

Bağış meselesi de; kişisel, hayra matuf bağışları 
önlemek, yine arkadaşlarımızın belirttiği gibi Mede
nî Kanun, Borçlar Kanunu ve diğer kanunlar muva
cehesinde şayanı takdiri ve şayanı teşvik fonu olup, 
toplumsal ve zorlayıcı mahiyette; «Şu kadar para 
toplarsanız, bağışta bulunursanız yol götürürüm, 
elektrik götürürüm» şeklindeki istekler de, tıpkı katıl
ma şeklinde mütalaa olunmuştur. Komisyonumuzda 
kanunu hazırlarken, bu noktayı bütün teferruatıyla 
inceledik ve buna karşıyız. Bunu da katılma kabul 
ediyoruz. 

2 nci maddede, alınmış olan katılma paylarının 
iade edilip edilmeyeceği keyfiyeti Komisyonumuzda 
çok uzun tartışmalara vesile olmuş, Hükümetin, Ma

liye, Köy İşleri ve Enerji Bakanlığının temsilcileri 
gelmişler; «Bu paranın iadesi, alınmış olan paraların 
iadesi büyük muhasebe yanlışlıklarına, hatalarına se
bep olur, çok büyük bir şey değildir; bunun içindir 
ki, kalsın, ancak ödememişlerse almayalım, alınmış 
olanlar iade olunmasın» şeklinde ısrarlı bir talepte 
bulundukları için Komisyonumuz bu görüşe iltifat 
etmiştir. Ancak, Komisyonumuz bunda ısrarlı değil
dir; Yüce Meclisin takdirine bırakır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Önergeler üzerinde yapacağım işleme geçiyorum 

efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Son sözü is
tiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz konuşmak mı istiyorsu
nuz efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Kanunun tümü üzerinde yaptığım konuşmada da 

Yüce Meclisimizin, halkımızın ve milletimizin ekseri
yetini teşkil eden köylülerimiz lehine çok mühim bir 
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kanunu hep birlikte müzakere ediyoruz. Bu, hepimi
zin, parti farkı gözetmeksizin müşterek eseri olacak
tır. 

İkinci madde Komisyon metninde olduğu gibi ka
bul edildiği takdirde, konuşan değerli arkadaşlarımı
zın da beyan ettikleri gibi, kanunu çıkarmamakla 
çıkarmak arasında hiç bir fark olmayacaktır. 

Köye herhangi îfir hizmet gidecekse, gerek köy 
içerisinden ve gerekse ilçe içerisinden birisi kalka
cak, diyecek ki, «Şöyle yaparsan, para verirsen, be
denen çalışırsan sana söz; programa alacağız, sıra
ya koyacağız yapacağız». 

Arkadaşlar, bu madde Komisyonun metninde ol
duğu gibi çıkmasın. Aksi takdirde, bu kanunu çı
karmakla çıkarmamak arasında fark kalmaz. O hal
de, birinci teklifte olduğu gibi, para alınmış ve fakat 
hizmet gitmemiş; para alınmış, hizmet gitmiş, henüz 
bitmemiş şeklinde olan hizmetin tamamlanmadığı 
hallerde mutlaka para iade edilmelidir. 

Hizmet gitmemiş, «Sırası baki kalır» deniyor. Ol
maz böyle şey. Para alınmış, hizmet tamamlanmamış, 
başlamışlar; para yine iade edilmelidir. Aksi takdir
de, bu kanunu çıkarmakla, çıkarmamak arasında 
fark olmaz. 

Binaenaleyh, sevgili arkadaşlarım, önerge verdik 
bu yolda; bu önergeye iltifat edilmesini saygıyle ri
ca ediyoruz. 

Kanunu kemaliyle, tam olarak çıkarmış olacağız. 
Komisyon metnini kabul etmeyelim, teklif ettiğimiz 
önergeyi kabul edelim. Bitmemiş, başlanmış bitme
miş veya parası alınmış henüz başlanmamış olan 
hallerde para iade edilsin. Teşekkür ederim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAjŞKAN — Teşekkür ederim Sayın fosyah. 
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 331 Sayılı Katılma payları 

hakkındaki kanun teklifinin, 
2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 2. — a) «Kendilerinden katılma payı 

alınmış ve henüz hizmet götürühnemiş köylere bu 
hizmetlerin götürülmesindeki sıra saklı tutulur ve 
hizmetin gitmesine öncelik tanınır.» 

Çorum Tokat 
Eteni Eken Ali Kurt 
Tekirdağ Kahramanmaraş 

Ömer Kahraman Oğuz Söğütlü 
Malatya 

Mehmet Delikaya 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 331 sıra sayılı kanun teklifi

nin 2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneriyoruz. 

A) «Kendilerinden katılma payı alınmış ve he
nüz hizmet götürülmemiş köylere bu hizmetin götü
rülmesindeki sıra saklı tutulur ve alınmış katılma 
payları iade olunur.» 

Gaziantep Adana 
Mustafa Güneş Osman Çıtırık 

Giresun Hatay 
Hasan Vamık Tekin MâKk Yılman 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilen yasa teklifinin 2 nci maddesine 

(C) fıkrası olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Aydın Burdur 
Şükrü Koç Osman Aykul 

İzmir Tunceli 
Yüksel Çakmur Süleyman Yıldırım 

Aydın 
İsa Ayhan 

Gerekçe : TEK tarafından enerji nakil amacıyle 
yapılıp köy muhtarlıklarına yada gruplara, birliklere 
devredilen enerji hatlarının bakım ve işletilmesi et
kin biçimde yapılamamaktadır. Bu nedenle sık sık 
yenileme talepleri, genişletme istekleri ortaya çık
maktadır. Köy bütçeleri bu ihtiyacı karşılamaya yet
memektedir. 

Bu gerekçe ile, yapılan hatların bakım ve işletme
sinin TEK'in sorumluluğuna devredilmesinde yarar 
vardın 

Ek Fıkra C) Köylere elektrik götürmek amacıy
le 1312 sayılı Yasa gereğince yapılan enerji nakil 
hatları ve indiricilerin yapım, bakım ve işletilmesi 
Türkiye Elektrik Kurumunun görevidir. Şimdiye ka
dar TEK ile köy idareleri arasında yapılan sözleşme
lerde enerji nakil hatlarının bakım ve işletilmesine 
ilişkin yükümlülükler hükümsüzdür. 

BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayım üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işleti bitmiştir; kutu
ları kaldırın lütfen. 

Buyurun efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla katıl

ma payı alınmaması hakkında kanun tasarısının ikin
ci maddesinin (a) fıkrasının sonuna «ve katılma pay
ları iade olunur» ibaresinin eklenmesini saygılarımızla 
arz ederiz. 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Tunceli 
Nihat Saltık 

Burdur 
Osman Aykul 

Sayın Başkanhğa 
Görüşülmekte olan yasanın ikinci maddesinin (a) 

bendinin teklifte olduğu gibi benimsenmesini saygıyle 
öneririz. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Tokat 
Ali Kurt 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Trabzon 
Hüseyin Kadri Eyüpoğlu 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin (a) fıkrası

nın sözlü olarak açıklayacağımız gerekçe ile aşağıda 
belirtilen şekliyle kabul edilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Artvin 
Ekrem Sadi Erdem 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Tokat 
Haydar Ulusoy 

Samsun 
Fuat Uysal 

Madde 2. — A) Köye götürülmekte olan hiz
metler tamamlanmamış ise, daha önce alınmış olan 
katılma payları iade edüir. Hizmetin götürühnesin-
deki sıra saklı tutulur. 

Sayın Başkanhğa 
Köy katılma paylarının kaldırılmasıyle ilgili ikin

ci maddenin (a) fıkrasının aşağıdaki şeküde değişti
rilmesini teklif ediyoruz. 

2. — A) Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra yol, 
içme suyu ve sulama suyu götürülecek köylerin sı
rası en dağlık köylerden başlamak suretiyle uygula

nır. Hiç yolu olmayan ve içmesuyu olmayan köylere 
öncelik tanınır. 

Erzincan Tunceli 
Nurettin Karsu Süleyman Yıldırım 

Tokat Sakarya 
Cevat Atılgan Hayrettin Uysal 

Ankara 
Necdet Evliyagil 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köye götürülen hizmetlerle ilgili yasa önerisinin 

2 nci maddesine aşağıdaki (C) fıkrasının eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Artvin Urfa 
Ekrem Sadi Erdem Celâl Paydaş 

Hatay Ağrı 
Sabri İnce Cemil Erhan 
Gaziantep Kars 

Yusuf Öztürkmen Doğan Arash 

Madde 2. — Fıkra (C) Köye götürülen hizmet
lerde sınır illerine öncelik tanınır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun 2 nci maddesine (C) fıkrasının ilâvesini 

rica ederiz. 
Futra C) Köylerine elektrik götürüldükten son

ra tesis borçlarım, elektriğin kilovatı üzerine konan 
miktar ile ödeyen köylerin bakiye borçlan silinir. 

Kütahya Adıyaman 
Ahmet Haşim Benli Kemal Tabak 

Sivas Konya 
Ekrem Kangal İsmet Büyükyaylacı 

Tokat 
Cevat Atılgan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desinin (A) bendimin aşağıdaki gibi değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Samsun Giresun 
llyas Kine Hasan Vanuk Tekin 
Manisa Tokat 

Hasan Zengin Cevat Atılgan 
Kütahya 

Ahmet Haşim Benli 

(A) Fıkrası — Kendilerinden katılma payı ahn-
mış ve henüz hizmet götürültmemiş köylere bu hiz
metin götürüîmesindeki sıra, il YSE müdürlüğünce 
mahfuz tutulur. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasanın 2 nci madde (a) 

bendinin teklifte olduğu gibi benimsenmesini ve (b) 
fıkrasının da teklifte olduğu şekilde ilâvesini ve Ko
misyon teklifindeki (b) fıkrasının (c) fıkrası olarak 
tashihini saygıyla öneriniz. 

Kastamonu İsparta 
Hasan Tosyalı Mustafa Cesur 

Muğla Ankara 
Ünaıt Demir İsmail Hakkı KöyKioğlu 

Trabzon 
Mehmet Özgür 

BAŞKAN — Önergeler geliş sırasına göre oku
tulmuş bulunmaktadır. 

Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre okutup 
işleme koyacağız efendim. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve dört 
arkadaşının önergesi tekrar Okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, bu mahiyette birçok 
teklif var. Katılım paylarının iadesine dair her 
grup arkadaşlarımızdan da teklifler var. Biraz ev
velki nıaırazatımda da arz ettim, Yüce Meclisin tak
dirine bırakıyorum bu konuyu. Komisyon olarak, 
«katılıyorum» diyemem; çünkü, burada çoğunluğu
muz yoktur: Meçisin takdirine arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baloğlu, önerge şu biçimde: 
«Her halde yanlış anlaşıldı: «Görüşülmekte olan ya
sanın 2 nci madde (a) bendinin teklifte olduğu gibi 
benimsenmesini ve (b) fıkrasının da teklifte olduğu 
şekilde ilâvesini ve Komisyon teklifindeki (b) fıkrası
nın (c) fıkrası olarak tashihini» öneriyor* 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, Komisyonumuzca 
anlaşıldı. Bütün buna benzer önergeler aynı mahi
yettedir. Yalnız, Hasan Tosyalı arkadaşımızın tek
lifinde, bizim (b) bendimizi, teklifin (c) bendine, 
daha iyi yazılmış olduğundan, onu oraya koyuyor, 
(b) bendini muhafaza ediyor; (a) bendindeki katıl
ma paylarının iadesini derpiş ediyor. Bütün teklif
ler bu mahiyettedir. 

BAŞKAN — Şimdi, Komisyonun çoğunluğu ol
madığını ifade buyurdunuz Sayın B&şkan. O zaman, 
ya «Katılmıyorum» diyeceksiniz, yahut iade isteye
ceksiniz. «Katdıyorum» demek hakkınız yok o be
yanınızdan sonra. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Evet, katılmıyorum. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Katılmıyorum, Meçisin takdi
rine arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
Sayın Tosyalı, 5 dakikadır süreniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, değeri arkadaşlarım; 

Sayın A. P.*li ve Cumhuriyet Halk Partili ve 
diğer partili bütün arkadaşlarımızın umumî görüş 
ve kanaatine tercüman olan önergemizi Yüksek 
Başkanlığınıza sunmuş bulunuyoruz. 

Bu önergemize göre, beyan edildiği üzere, katıl
ma payı alınmış; fakat hizmet götürühnemiş ise, katıl
ma paylarının iade edilmesi, bir. 

İkincisi : Para alınmış, katılım payı alınmış; fakat 
hizmet başlamış, henüz bitmemiş ise, onların da 
iadesi. 

Üçüncüsü : Komisyonun (b) fıkrasında -(b) fık
rası güzel tanzim edilmiş, önünüzde teklf- onun 
da (c) fıkrası olarak yer almasını istiyoruz; bu hu
susun kabul Duyurulmasını saygı ile arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Tosyalı. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum: 
(Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve dört 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz efendini. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler lütfen... (Erzincan Milletvekili Nurettin 
Karsu'nun elini kaldırması)... Lütfen işaret buyur
sunlar... 

Ben, söz istiyorsunuz zannettim de.. 
Kabul etmeyenler... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) Söz istiyordum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge reddedilmiştir. 
Efendim, bir de durakladım üstelik Sayın Kar

su, zatıâlinizin işareti üzerine. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz durak

ladınız Sayın Başkan. 
(Çorum Milletvekili Eteni Eken ve dört arkada" 

sının önergesi yeniden okundu.) 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ETEM EKEN (Cortaı) — Söz istiyorum efen

dim, 
BAŞKAN — Sayın Eken, söz istiyorsunuz; bu

yurun efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, bana neye söz vermediniz, aynı şekilde ben de 
söz istemiştim? 

BAŞKAN — Sayın Karsu, çok rica ediyorum ya
ni. Eğer, hatam oldu ise özür dilerim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Özürle ol-, 
nıaz bu iş, geçti. Ne olacak şimdi? 

BAŞKAN — Ne yapalım peki, pazarlık mı yapa
lım Sayın Karsu? 

Buyurun Sayın Eken. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlarım; 
Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla katıl

ma payı alınmaması hakkındaki kanun teklifinin 
2 nci maddesinin (a) fıkrasını görüşürken, İçişleri 
Komisyonunda ben de üye Mim. O zaman bu husu
sa ait verdiğim önergede, «Kendlilerinden katılma 
payı alınmış ve henüz hizmet götürülmemiş köylere, 
bu hizmetin götürüimesindeki sıra saklı tutulur ve 
bu hizmete öncelik tanınır» demiştik. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi buraya gelen 
metinde, bu şekilde önerge de verilip Komisyonda 
kabul edildiği halde, aynısının yazılmadığını gör
düm. Onun için burada bu açıklamayı yapmak ih
tiyacım duydum. 

Şimdi, bu «sıra saklı tutulur» münakaşasını Ko
misyonda da yapmıştık; hangi kıstasa göre sıra saklı 
tutulacak? Köylerden alınan katılım payları bugüne 
kadar sıhhatli olarak bir sıraya tabi tutulmuş mu
dur? Tutulmamıştır. «Bulunmaz» dedik, hatta sor
duk, bunun altından çıkılmadı. O açıdan dedik ki, 
bu sıra mademki sıhhatli şekilde tutulmamıştır, «sı
ra saklı tutulur» ibaresiyle de, memleketimizdeki par
tizanlığın ayyuka çıktığım hepimiz iyi biliyoruz; ba
dema, bu partizanlığa fırsat verilmemesi açısından, 
buraya «sıra saklı tutulur» deyip uyutmayalım. 

Katlimi payı vermiş köylerimize hiç olmazsa, 
bugüne kadar toplanmış paraların karşılığında hiz
met öncelikle gitsin dedik, dediğimiz gibi, burada, 
oradaki önerimiz kabul edildiği halde aynısı gelme
miş. O bakımdan itirazen çıktını, konuyu açıklamak 
isterim, 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Önergemizin kabu
lünde behemahal bir açıklık gelecektir kanısındayım* 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Eken. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Anlaşılmadı 
Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Nasıl efendim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hatip kürsü
den inerken, henüz konuşmasını, bitirmeden indiği 
için, o sırada biz, söz konusu olmayan, mikrofona 

•- geçmeyen konuşmasını dinlemekte olduğumuz için oy
lamaya katılamadık ve böylece.. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Önerge sahibi bile 
anlamadı. 

BAŞKAN — Tekrar oylarım efendim. Önemli 
değil, yani bir yanlışlık olduğu iddiasındasınız. 

Önergeyi tekrar onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar efendim ve saya
lım Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

Aynı mahiyette bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

(Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve dört 
arkadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Benzeri üç önerge daha var, okutu
yorum efendim. 

(Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri ve 
dört arkadaşının önergesi tekrar okundu) 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil ve dört 
arkadaşının önergesi tekrar okundu. 

Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman ve beş ar
kadaşının önergesi tekrar okundu. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, dört önerge
nin tamamı aynı içeriktedir. Bu nedenle, önergelerin 
dördünü birlikte işleme koyacağım. 

Sayın B&loğlu, önergelere katılıyor musunuz efen
dim?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, Komisyonumu
zun çoğunluğu burada olmadığı için katılmıyoruz; 
talidir Genel Kurulundur. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
1 nci önergede Sayın Güneş'in, Sayın Çıtırık'ın, 

Saym Vamık Tekin'in, Saym Malik Yılman'm, Sayın 
Mehmet Özmen'in imzaları var. 
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TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zâtiâiiniz söz mü istiyorsunuz efen
dim? Sayın Kahraman'ı sizden daha önce tespit et
tim Sayın Avşargil. 

Önergede imzanız var mı Sayın Kahraman? 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Evet Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
Sayın Tosyah'mn önergesinde bu husus vardı, aslı 
buydu. Meclis reddettiğine göre, bunu oya koyamazsı
nız ki. 

BAŞKAN — Efendim, başka bir husus daha var 
bu önergede. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Saym Başkan, 
bunun aslı budur, öbürleri teferruattır. Usulsüzlük 
yapıyorsunuz. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN T— Sayın Kahraman, Sayın Kitaplının 
kuşkusunu dağıtmak için bir dakikanızı alabilir mi
yim? 

Sayın Kitaplı, burada sadece bir fıkra halikında 
yeni bir hüküm getirilmek isteniyor. Diğer önerge
ler üç fıkrayı birlikte kapsıyordu efendim. Usulsüz
lük yok Saym Kitaplı. Teşekkür ederim, cevapladım 
efendim, cevapladım. 

Buyurun Saym Kahraman. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Saym Baş
kanım, sayın arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin Komis
yonca kabul edilen 2 nci maddesinin (a) fıkrasında 
noksanlık gördüğümüz için bu önergeyi vermiş bu
lunuyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, köye elektrik iki safhada git
mektedir. Birinci safha proje safhası, ikinci safha 
inşaat safhasıdır. 

4 - 5 yıl önce köylerden para alacaksınız, o kö
yün daha projesini dahi çizdirmeyeceksiniz ve o kö
yün elektriğe kavuşması için daha ne kadar bekle
yeceği belli değildir. 

Bugün iktidar baskısıyle programlar şişiriliyor. Ge
rek emanet ve gerekse Hükümete kendini dayayan 
müteahhitlerin bitirilmemiş işlerinden dolayı köylüyü 
cezaiandıramayız. Işığa kavuşmamış veya bitirilme
miş hizmetler için alınan katılım payları, hizmet gö
türülecek diye alındığı halde, bugüne kadar hizmet 

götürülmediği için, katılım paylarını iade edersek bir 
haksızlığı önlemiş oluruz. 

Bu önergemizi kabul edeceğinize inanarak Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Değerli arkadaşlarım, önergelerin dördünü birlik

te - ki, aynı kapsamda ve içerikte önergeler - onayı
nıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, açıklanması gereken bir nokta var. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, önerge sahiplerinden 
bir saym üyeye söz verme olanağım var. önergelerin 
tamamı aynı gayeyi istihdaf ediyor ve aynı sonucu » 
getiriyor. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Açık
lanması lâzım gelen bir nokta var, o nokta şu Sa
ym Bzşkamm : Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu 
iktidarda iken, Adalet Partisi, verilen katılma payla
rının iadesini teklif ediyor; ama şimdi iktidarda ken
dileri olduğundan, katılma paylarmı reddeder mahi
yette oy veriyorlar. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum. 
(Samsun • Milletvekili İlyas Kılıç ve dört arkada

şının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Saym Başkan; 
Bu değişiklik teklifini yapmaktaki maksadımız, de

min arkadaşımın bir nebze dokunduğu hususu dile 
getirmek içindir. Bu kanun teklifi yapıldığında, bili
yorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda idi. O za
man, katılma paylarını iade eden arkadaşlarımız, şim
di kendileri iktidara geldiğinde bu katılma paylarının 
iade edilmesinin birtakım malî zorunluklar, muhasebe 
hesapları meydana getireceğini ileri sürmek suretiyle 
banları ödemekten imtina ediyorlar... (Doğan Kitaplı* 
nın anlaşılamayan bir müdahalesi) 

Efendim, söylemekle oy vermek arasındaki fark 
işarettir. 

Şimdi, böyle olunca, demek ki, insan mesuliyet 
altına girdiği zaman başka türlü konuşuyor, mesuliyet 
altına girmediği zaman da başka türlü konuşuyor, 
bunu tescil etmek için söylüyorum. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler ve gürültüler) Şimdi, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kılıç, buyurunuz, 
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İL YAS KILIÇ (Devamla) — Biz iktidarda da, mu
halefette de, ne demişsek onu yapmaya azmetmişiz ve 
ispatlamışızdır, siz işinize bakın. Sizin gibi değil bizim 
hesaplarımız. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, önergeyi belki izah et
meye zamanınız kalmayacaktır. 

İL YAS KILIÇ (Devamla) — Biz, işlerimiz rey 
esasına dayansaydı, abdestsiz namaz kılardık bizde. 
Rey esasına dayanmıyor. Biz daima Devleti düşünmü
şüzdür. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç... 

İL YAS KILIÇ (Devamla) — Daima milleti daha 
önce düşünmüşüzdür. Bizim için rey sonradan geli-

* yor. Biz bu şartlarla rey alabiliriz. Rey almakla me
seleyi hallettiniz mi zannediyorsunuz? Neyi halletti
niz? 

Şimdi, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kılıç, ben de sizden rica edi

yorum, zamanınız kalmayacak önergenizi izah etmek 
için. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Evet efendim. 
Sayın Başkan, şimdi burada bu meselede sırala

rın mahfuz tutulması birtakım partizanca oyunlara 
vasıta olacaktır. Bugün halen, bir misal veriyorum, 
bağıran Sayın Doğan Kitaplı da bunu ispatlasın ya
hut aksini söyleyebilirse söylesin. Bizim YSE müdürü 
Samsun'da her türlü partizanlığa alet olmak suretiy
le, köylerin hiçbir tanesine, Halk Partisine rey ver
miştir diye, bir hizmet götürmüyor. Bundan haberiniz 
var mı? Söylesin Doğan Kitaplı şimdi. Sayın Kitaplı 
söyle. Binaenaleyh, bu sıra meselesinin, bir inzibata 
alınması, bir teminat altına alınması için bu önerge 
verilmiştir. Yoksa, köylerin hizmetlerinin, para ver
sin, vermesin, köye hizmet götürme meselesi sizin gibi 
partizan bir idarede mümkün değildir, olmuyor. 
vA. P. sıralarından gülüşmeler) Evet olmuyor, müm
kün değil. Hiç oturmayın yerinizde. Milletvekillerinin 
arkasına takılarak YSE müdürleri, köy köy, «Cum
huriyet Halk Partisine rey veren köylere hizmet gö
türemem; benden iş yoktur» diye söylüyor. Bunların 
zabıtları var, yarın Köy İşleri Bakanlığı bütçesinde 
göreceğiz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlarım... Görüş
melerin sonuna geldik, sükunetle bu işi bitirelim 
efendim. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkanım, bu 
meselenin bu haliyle çıkmasında, bu maddenin bu ha
liyle çıkması sonucunda köylere hizmet götürmek husu
sunda yint de istenilen hedefe ulaşılamayacaktır. Çün-
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kü, ister elektrikten alın, ister yoldan, sudan alın; bu sı
ranın mahfuz tutulması, bir aldatmaca mahiyetinde 
gözükmektedir, bugünkü tatbikat muvacehesinde. 

Binaenaleyh, bu mesele belki bir emniyet altına 
alınır üiü'âhazssıyle verilmiştir bu önerge; bunun al
tında başka hiçbir maksat aramamak lâzım sevgili ar
kadaşlarım. Maksat, hizmetin daha iyi şekilde, parti
zanlıktan uzak, kayırmadan uzak yapılması içindir. 

Şimdi ne olacak? Eğer bunu kaldırırsanız, bu pa
rayı kaldırırsanız, bu parayı iade etmemek için teş
kilât daha fazla çalışacak ve o sırada olan köylerin 
hizmetleri daha çabuk görülecek. Bunu samimiyetle 
söylüyorum. 

Hazineden parayı çıkarıp geri verme zorluğu kar
şısına dikildiği zaman, benzin almaya parası olmayan 
teşkilât derhal bu hizmeti köylere götürecek ve o sı
ra da bozulmayacak. Eğer parayı almazsanız, para
yı, bu haliyle kalırsa, gene adam bildiğini okuyacak. 
Bunun için bu önerge verilmiştir. 

İltifat etmenizi rica eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Öacrgeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka

bul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
ismimden bahsedildi, söz istiyorum. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sen oradan sataşma-
saydın, ben de isminden bahsetmezdim. İsminden bah-
seîmişsek. ne olmuş yani? 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, is
mimden bahsederek bana sataşmıştır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne yapayım, oylamayı bırakayım 
mı zatıâlinizi mi dinleyeyim Sayın Kitaplı? İzin verin 
lütfen efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sizin Partinin 
üyeleri burada... 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum Sayın Ki
taplı, size söz vermedim, lütfen oturun. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sizin partiye 
mensup bir üye bana burada sataşma yapıyor, ben, 
sizi şahit gösteriyorum, şahit. gösteriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sataşma olduğu

na şahit gösteriyorum, siz, söz vermiyorsunuz. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik, lütfen oturun. Rica 

ediyorum efendim. 
DOĞAN KİTAPLI'(Samsun) — Sataşmaya cevap 

vermek için söz istiyorum, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kitaplı». Lüt

fen oturan. 
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DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Beni şahit gös
terdi... 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Kitaplı, şimdi zatıâlinizi dinliyorum, bu
yurun efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Sözcü, 
önergesi ile ilgili olarak bir safsataya değindi ve be
ni de şahit gösterdi. Müsaade ederseniz ifade ede
yim. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, ben de dinledim ko
nuşmayı. Sayın Kılıç, konuşmasında, Samsun YSE 
Müdürünün partizanlık yaparak sırada değişiklik yap
tığım ifade ettiler ve zatıâlinizin de bu konuya şa
hit olduğunu ifade ettiler. Yani, YSE Müdürüne bir 
sataşma, zatıâlinize mi sataşma; onu anlayamadım? 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Bana değindi 
bana. 

BAŞKAN — Neden efendim? 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Partizanlığın 

yapıldığına dair söz söylemedim. 
BAŞKAN — Evet... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Müsaade eder
seniz açıklayayım. «Partizanlık yaptı» diye, doğrudan 
doğruya bana söylenmiştir. Ben de bu konuyu açık
lamak istiyorum. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — YSE Müdürü sizinle 
çalışıyor. 

- BAŞKAN — Sayın Özpak, rica ediyorum efen
dim, çok rica ediyorum. 

Evet Sayın Kitaplı, buyurun efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Müsaade eder
seniz açıklayayım. 

BAŞKAN — Ben, sataşmayı, partizanlıktan do
layı YSE Müdürüne kabul ettim. Yoksa, zatıâlinize, 
zatıâliniz partizanlık yaptınız vesaire diye bir şey söy
lenmedi ki efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Ben öyle anla
dım. Kürsüde ifade edeyim. 

BAŞKAN — Bir olaya şahit olduğunuzu söyle
diler. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz açıklayayım. 

BAŞKAN — Evet, şahit değilsiniz böyle bir ola
ya. Evet, «Partizanlık yapılmadı ve ben de böyle bir 
olaya şahit değilim» diyorsunuz. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, söz 
vermeyeceğiniz anlaşıldı. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, vermeyeceği
mi nereden anladınız Saym Yahşi? Yani, bende de 
bir sinir olduğunu kabul edin lütfen. Biz de insanız. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Daha evvelki konuş
malarınızdan, söz vermeyeceğiniz anlaşıldı. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Müsaade edin, 
madem öyle, kısaca ifade edeyim. Sayın Kılıç.» 

BAŞKAN — Size söz vermedim değil Sayın Ki
taplı; bana, sataşma olduğu hususundaki kanaatimi 
yahut sataşma olmadığı hususundaki kanaatim yönün
de bir şey söyleyin de ona göre işlem yapayım efen
dim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Müsaade edin 
söyleyeyim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tutanakları 
getirtin Sayın Başkan. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Kılıç mu
halefet partisinden bir arkadaşımız olarak partizan
lıktan şikâyet etti, YSE Müdüründen. Benim de aynı 
şikâyetleri tasdik edeceğimi söylediğine göre... 

BAŞKAN — Neyi tasdik edeceğinizi efendim?^ 
Neyi tasdik edeceğinizi Sayın Kitaplı? 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Benim de aynı 
şikâyetleri tasdik edeceğimi söyledi. (Gürültüler) Bu 
durumda bir partizanlıktan bahsetmek mümkün de
ğil. Şayet her iki taraf da şikâyetçi ise, şayet ben de 
şikâyetçi isem... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — YSE Müdürü size mi 
çalışacak? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, ben Saym Kıhç'ın 
konuşmasında zatıâlinize bir sataşma görmüyorum; 
ama, «YSE Müdürü partizanlık yaptı» demek sure
tiyle YSE Müdürüne bir atıfta bulunuldu. Ben ka
bul etmiyorum efendim. Direniyorsanız oylayacağım. 
(Gürültüler) 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Şayet benim... 
BAŞKAN — Zatıâliniz direniyorsanız oylayacağım 

Sayın Kitaplı. (Gürültüler) Sayın Kitaplı... 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Yine söylüyo

rum, beni şahit olarak gösteriyorsa, demek ki hem 
iktidardan gösteriyor, hem muhalefetten gösteriyor; 
böyle partizanlık olmaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok Saym Kitaplı... Sayın Kitaplı, 
Genel Kurula konuşmayın, bendenizle konuşun efen
dim. Yani direniyorsanız... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Direniyorum. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Maksa

dı engeilem, kanun çıkmasın diye. 
BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
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Başkanlık, Sayın Kılıç'ın konuşmasında Sayın Ki-
taplı'ya bir sataşma görmemiştir. Ancak, Sayın Ki
taplı direnmektedir. (Gürültüler) Sayın Kitaplı'ya sa
taşma olduğunu kabul eden sayın üyeler lütfen işa
ret buyursunlar... 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Saym Başkan, 
burası mahkeme değil, şahit dinlensin. Tutumunuz 
yanlış. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Ölçen, sizin es
ki bakanınız geldi... Bak, o da eski bakan. (Gürültü
ler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Oylayamazsıııız 
bu hususu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... (Gürültüler) 
Efendim sataşma iddiası kabul edilmemiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
vekâletname usulü var mı Meclisimizde? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, zatıâliniz benim bu ko
nudaki işlemimin yanlış olduğunu buyurdunuz. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından karşılıklı konuşmalar, gürül
tüler) 

İzin verirseniz, İçtüzükle arz edeyim efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sataşma olmadı 

efendim, kanun çıksın. (Samsun Milletvekili Doğan 
Kitaplı ile Tunceli Milletvekili Nihat Saltık arasın
da karşılıklı sataşmalar) 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sen kimsin be? 
Senden daha üstünüm ben; ben Cumhuriyet Halk 
partiliyim. (Tunceli Milletvekili Nihat Saîtık'm A. P. 
sıralarına doğru yürümesi) 

BAŞKAN — Sayın Saltık... (Başkanın tokmağa 
vurması) Sayın Saltık... Sayın Saltık rica ediyorum. 
(A. P., C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Saym Saltık... Sayın Saltık... Rica ediyorum sa
yın Saltık... Rice ediyorum efendim, lütfen oturun 
yerlinize. 

Efendim, şahsına sataşılan veya ileri sürmüş ol
duğu görüşten farklı bir görüş... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Burası mahkeme 
değilki şahit dinleyelim. Tutumunuz yanlış; yanlış; 
oylama yapamazsınız.' 

BAŞKAN — Ama, beni yanlış uygulama ile itham 
ediyorsunuz sayın Birgit; zapta bu şekilde geçiyor. 
Yarın bu zaptı tetkik eden kişiler, zahâMnize ben ce
vap veremezsem bir yargıya nasıl varacaklar? 

İçtüzük, «şahsına sataşılan veya ileri sürmüş oldu
ğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan 
hükümet, komisyon, siyasî parti grapu veya milletve

killeri açıklama yapabilirler ve cevap verebilirler» 
diyor. «Açıklama ve cevaplar için Başkan aynı otu
rum içinde olmak üzere vakti tayin eder» dedikten 
sonra, «bu suretle, söz almak isteyen, ne sebepten 
dokyı söz alacağını ifade eder. Başkan, söz verip 
vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça ken
disine söz verilmeyen kimse direnirse, Genel Kurul 
bu konuda görüşmesiz ve işaret oyuyla karar verir» 
diyor. 

Bize takdir hakkı vermemiş ki oylama konusunda, 
sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, şahit 
gösteriyor, mahkeme değil burası, o da şahit göste
remez. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, görüşme sü
remiz tamamlanmak üzeredir. Ancak, elimizde bulu
nan 2 nci maddenin görüşmelerinin sonuna dek sü
renin uzatılmasını onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İşleme devam ediyoruz efendim. 
Saym Şükrü Koç ve arkadaşlarının önergesini 

tekrar okutuyorum efendim. 
(Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve dört arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçe!) — Sayın Başkan, önergeyi biz 
3 ncü madde ile daha çok ilgili görüyoruz, uygun 
buluyoruz. 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Aykul. 

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

Köylerimizin elektriğe kavuştuurlması memnuni
yet vericidir. Milyonlarca lira sarf etmek suretiyle 
bu hizmeti köylerimize kadar götürmek suretiyle hal
kımızın emrine sunuyoruz. Ancak, köylerimizin büt
çe yetersizliği, muhtarların ve köy halkının elektrik 
tesislerine bakamamasının sonucu sık sık elektrik te
sislerinde arızalanma ve bozulmalar olmaktadır. 

Ayrıca, köylerde teknik personel bulunmadığın
dan dolayı bu arızalan uzun süre köylülerimiz gide-
rememektedir. Ba arızaların giderilmesi ve köy elek
trik sisteminin düzenli olarak işletilebilmesi yönünden 
vermiş olduğumuz önerge ile, köy elektrifikasyonu
nun TEK'e devredilmesini düşündük. 
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Sayın milletvekili arkadaşlarımız, Yüce Heyetiniz, 
bu önergemizi kabul ederlerse, böylece köy elektrik 
sistemini daha düzenli olarak işletme olanaklarını ge
tirmiş olacağız. 

Oylarınızla önergemizi desteklemenizi temenni 
eder, saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar;.. 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 
(Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli ve dört 

arkadaşının önergesi tekrar okundu) 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Söz isti
yorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorayım da Komisyona sayın Benli, 
sonra. 

Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Benli, buyurun efendim. 
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Saygıde

ğer arkadaşlarını; 

Köylere iki yoldan elektrik götürüldü. Bunlardan 
birisi, 1958 - 1962 döneminde yatırımı tamamen köy
lü tarafından yapılmak ve kilovatsaat üzerine bir be
del ödemesi şartıyle köylünün, köy tesis bedelini tah
sil etmek. İkincisi de, 1964 - 1965'Ierden sonra, ka
tlimi paylarını almak suretiyle köylere elektrik götü
rüldü. 

Daha evvel, 1958 - 1962 döneminde elektrik gö
türülen bu köyler tesisin narasını tamamen ödemek-
teler. Aşağı yukarı_15 - 16 senelik dönem içinde bu 
yapılan enerji nakil hatlarının tama yakın kısmı köy
lüler tarafından ödenmiş durumda. Belki 25, belki 
30 bin lira civarında bu köylerin borçları var. Dolayı-
sıyle, bir kesime tesis götürülürken borcunu siliyoruz; 
diğer bir kesimden katılım payını almıyoruz; ama 
başka bir kesimden, tüm bedelini ödemiş olmasına 
rağmen, tesisin borcunu tamamen ödemesini istiyo
ruz. Bu tip köyler daha ziyade ilk termik santralların 
yapıldığı bölgelerin etrafında, ilk elektrik alan kasa
ba belediyelerinin büyük tesislerinin etrafında bulu
nan köylerdir. Meselâ, Domaniç köyleri böyledir. 
Tavşanlı etrafında ilk elektrik alan köyler böyledir. 

Zonguldak - Karabük civarında bu tip köyler var
dır. Bu köylerin bakiye borçlarının, zaten 16 - 17 se
neden beri geçmiş zaman içinde de ne köy muhtar
lıkları bu hesapları doğru tutabihnişlerdir, ne TEK 
Kurumunun arşivlerinde de bu hesaplarla ilgili doğ
ru bir rakamı bulmak mümkündür. Geçen gün bir 
tanesini tetkik etmeye gittiğimizde, 15 - 20 bin lira 
civannda bir borç kaldığı görülür. Köylü der ki, «Be
nim hiç borcum yok.» 8 - 1 0 tane muhtar geçmiştir, 
hesabın ortaya çıkarılması da mümkün değildir. Do-
layısıyle, köyden bazı yükleri kaldırırken tesisinin ta
mamını ödemiş, tamamına yakını ödemiş köylerden 
bu paraların tamamını alacağız iddiasının da ortadan 
kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Dölayısıyle, 
15 - 20 bin liraya yakın bir borcu kalmış* bu köylerin, 
bu borçlarının da, kanuna bir maddenin ilâvesi su
retiyle kaldırılmasını rica ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim saym Benli. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Bir başka önerge var okutuyorum : 
(Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve beş ar-

kadapnm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Söz isteyen de yok. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil

miştir. 

Maddeyi tekrar okutup, onayınızı alacağım. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi Yüce Heyetin onayına su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım çalışma süreniz dolmuş bu
lunmaktadır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, bu yasa sonuna kadar, iki madde kaldı, bitire
lim efendim. 

BAŞKAN — Sadece 2 nci madde için aldım sa
yın Uysal uzatma kararım. 
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V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Bu arada, oylaması yapılan işlerin 
de sonucu gelmiş bulunmaktadır : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının oylamasına 117 sayı üye katılmış olup, 110 
kabul, 2 ret, 5 çekinser oy kullanılmıştır. 

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, oylama işle
mi önümüzdeki birleşimlerde yenilenecektir. 

Küçük çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının] 10 yılda, 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine 
ilişkin kanun teklifinin açık oylamasına 115 sayın 

üye katılmış olup, 114 kabul, 1 çekinser oy kullanıl
mış; bu yasa için de yeterli çoğunluk sağlanamamış
tır. Açık oylama işlemi önümüzdeki birleşimlerde ye
nilenecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 1976 yılının son birleşimini 
yapmış bulunuyoruz. Bu nedenle, yılbaşı tatiline gi
rerken, şahsım ve Başkan'ik Divanı Üyesi arkadaşla
rım adına sizlere mutlu yıllar ve başarılı seneler dile
rim. 

Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyle 
görüşmek için, 4 . 1 . 1977 salı günü 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

« • » 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardunlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 117 
Kabul edenler : 110 

Reddedenler : 2 
Çekinserler : 5 

Geçersiz oylar : 
Oya katılmayanlar : 329 

Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Ali îhıan Ulubahşi 

AĞRI 
Kj*rem Şahin 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
C&hüft Kayaıa 

İsmail Hakkı Kctenoğlu 
1 Haikkı Köylüogdu 
Fikri PehMyanlı 
önder Sar 
îfyM 3e$rin 
Sabahattin Selek 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Berna Yıllamaz 

ARTVİN 
Ekrtfm Şacbi Erdem 

AYDIN 
lıa&ei Sezgin 
B*hiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
GihM B%ehan 
Ahmet İhsan "Kırımlı 

BİLECİK 
Mehmet Ergül» 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak ' ~ 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 

Kaeım önadım 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Rıza Gençoğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Kanra 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Aııgı 
Onhaaa Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Haüan Yamuk Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tunoer 
Turgut Yüoel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali lh»an Balını 
Muartafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
SHileyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gtirsoy 

ihsan Toksan 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şinasi Osm a 
A. Kemal önder 
tamail Taşlı 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Erliya 

KASTAMONU 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Ayfargil 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aklsoy 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabrî Yah# 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
timet Büyükyaylaeı 
Bahrî Dağdaa 
Kemâitettin Gökakm 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahûr Ablum 
Ahmet Haşini Benli 
H. Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar öxalp 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif folâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 

SÎVAS 
Vahit Boeatlı 

TEKİRDAĞ 
Nâhan Ilgüa 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Öeyat Atılgan 
AK Kurt 
Haydar Uluaoy 
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TRABZON 
Ömer Çaikı<roğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Iıfttfi Köktaş 
Mahmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 

Neomettin Cevheri 
Abdülkadıir öncel 

UŞAK 
A'hmef Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedirhaııoğlu 

YOZGAT 
ihsan Aralan 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 
Niyazi Onal 

SİVAS 
Hkrem Kangal 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akı» 
Fevzi Fırat 
Orhan Göocüoğlu 

ANKARA 
Muammer Alıcı 

BALIKESİR 
Necata Cebe 

(Çekinserler) 

EDİRNE 
Ceyat Sayın 

ELÂZIĞ 
A. Orhan SenemoğJlu 

GAZİANTEP 

Mehmet özmen 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 

Mehmet Can 
Hatan Cerit 
Erol Çerikçe 
Onman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaioğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 

Kemail Tabak: 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancı oğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Mir Bajhattân Yardıaacı 

AMASYA 
Hassan Bütüner . 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur . 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa îm&rzalıoğkı 
M. Rauf Kandemir 
Kâımâl Kırıkoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
CevaJt önder 
Hasan özçelik 
Feraha Fattma öztürk! 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Bayfcal 
Abdurrahim Erdem 
Fahni özçelik 
Fadz Şarlar 

ARTVİN 
Turgu!t Altunkaya 
Sabit Oamaa Avcı 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Aytokîin 
ibrahim Behranı Eker 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu • 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Derriir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

Faik Kırbaşlı, 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Ref et Sezgin 

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

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hüseyita Erçeltik 
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Hasan Körkmazcan 
Httdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtdf Ensarioğık. 
Rectflâ JNkıenderoğkı 
Haıföt Kahraman 
Bahattdn Karakog 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
VeM Güflikan 
İlhan Igılsi 

ELÂZIĞ 
Atillâ Alfila 
Ömer Naimi Barım 
Baaan Buz 
Rastım Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

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

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayçe Aüye Koksal] 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
îmam Hüseyin Incioğlu 
Yuiuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Muıatafa Kemad Çilesâz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç/oğlu 
M. Emin Turgutalp 

• Orhan Yılmaz 
GÜMÜŞHANE 

M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin (1.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri ince 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Ba§ 
İbrahim Göktepe 
Ra#im Gürnoy 
Oral Marioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Fatma Güllıis Mankut 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
îlhami Sancar ;•» 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Üliker 

Halûk Ülnıan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

ismet Ağaoğlu 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
AH Zülökâroğlu 

KARS 
Doğan Araalı 
Yasin Bozikurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal ökyay 
Cemdi Ünal 
Hasan Yuldmrn 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdü Kesiksin 
Sabri Ket»kin 
Hilmi Öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebecii 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuik İmamoğllu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây İm er 
M. Necatli Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa üstündağ 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
11. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tunıcel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca (I.) 
Ahmet Buldanh 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

- MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
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NlÖDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
Azmi Yanızalp 

ORDU 
Ata Bodur 

• MemduhEkşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
F«rda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Ş«n,ai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
Sami Kumbaıar 
Sûdi Reşat Saruhacı 
Cerat Yalçın 

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

SAMSUN 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyaa Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
îrfan Yankutan 

SİİRT 
îdrds Arıkan 
Abdülbaka Cartı 
Mehmırt Nebil Oktay 
Abdülkerim Zal&n 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 
Yailçın Oğuz 
Terfilk Fikret ö r e t 

SİVAS 
Enveır Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arsllaaı 
Ahmet DuraJkoğılu 

M. ihsanı Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa TimM 

TEKİRDAĞ 
Yılmas Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
FeyzulılaSh Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Âdil Aid öinei 
Ekrem D3ksm.«n 

TUNCELİ 
Sülcymain Yıldırım 

URFA 
Mehmöt Akaoy 
Mehmet Calâl Bucak 
Mustafa Kılıç 
Halil MiUî 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dtngdz 
Kadir özpak 

VAN 
Muslih Göreınıtaş 
Kktyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldı* 

YOZGAT 
tlhami Çetin 
AJâ Fuat Eyüpoğlu 
Nediim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünaür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülent Ee^Yİit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zekii Okur 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

» • • • < « 
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Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 
10 Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifine Yerilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Battal Koksa] 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

İbrahim Elmalı 
AĞRI 

Cemil Erhan 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Cahit Kayra 
î. Hakkı Köylüoğlu 
Cevat önder 
önder Sav 
îlyaa Seçjkin 
Sabahattin Selek 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Ekrem Şadd Erdem 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
BehJlç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Biligeha'n 
Neoatfi Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Mehmet. Ergül 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

Üye sayısı : 450 
Oy yenenler r 115 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 

Çekinser : 1 
Geçersiz oy : 

Oya katılmayanlar : 331 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Rıza Gençoğlu 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
A. Orhan Sene-moğilu 

ERZİNCAN 
Nurettin Kar«u 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet özfcaya 
Mehmet Özmen 

GİRESUN 
Hasan Vamıfk Teklin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tunoer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Ali Nejat Ölçen 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
İsmail Taşlı 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
KARS 

Doğan Araslı 

KASTAMONU 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargdl 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aldsoy 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağda§ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet K&raaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Necmi ö»gür 
önol Şakaı* 
Hasan Zengin » 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir. 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
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TEKİRDAĞ 
Nshan il gün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 

Öeyat Atılgan 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çafkıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 
Möhmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltılk 

30 . 12 . 1976 O : 1 

URFA 

Necmettin Cevheri 
Abdüllkadıir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bediriıanoğlu 

YOZGAT 
ihsan Aradan 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoil 
Orhan Göncüoğlu 

(Çekinser) 

ANKARA 
ismail Hakkı Ketenoğlu 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
ti ter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çereel 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (1. Ü.) 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattiin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütün er 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kem<al Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet EvUyagiİ 
Mustafa Imkzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Kâmil Kırılkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Feıiha Fatma öztürlk 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Tdker 
Yussuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Abdurra.ihi'm Erdem 
Fahri özçelilk 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmaa Avcı 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Ayteldn 
ibrahim Behram Eker 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Haran Aytaç 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasını önıadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
M arat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

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

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hüseycb Erçeliik 
Hasan Kortomazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
AbdüUâtif Ensar&oğılu 
Reeaû Itslkenderoğlu 
Hailıit Kahraman 
Bahattitn Karak:oç 
Mahmut Kepollu 
Mahmut Uyanuk 

EDİRNE 
Illıami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIÖ 
Ati/İlâ Atiilâ 
Ömer Naimi Barım 
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Hasan Buz 
Kaslım Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çötinkaya 

ERZURUM 
Yalıya Akdağ 
Rasâm öinMd 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (t. Ü.) 

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

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İhrahîim Hortoğlu 
imam Hüiseyin İncioğlu 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğl 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

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

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin (İ.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Uesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral MaVioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 

'Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Koksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
ihsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 

I Ali Naili Erdem (B.) 

Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Neccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Yasin B'Orikurit 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Cemıil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk îmamoğlu 
Hayrettin Naküboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevke't Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettiln Gökakm 

Mustafa Kubilay Imer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tun c el 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca (İ.) 
Ahmet Buldan! ı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuz alp 

ORDU 
Ata Bodur 

Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
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Bilâl Taranioğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosman- • 
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Sarııhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
îsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SÜRT 
i Idria Arrkan 

Abdülbaki Cartı 
' Mehmet Nebil Oktay 

Abdülkerim Zilan 

SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevtfik Fikret övet 

SİVAS 

Envar Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aradan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duraıkoğilu 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

[Açık Üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon . 

! TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbaa 
tımail Hakkı Birler 
Feyzulilah Değerli 
Ah Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Adil Ali O M 
Ekrem Dükmıen 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

TJRFA 
Mehmöt Akaoy 
Mehmet Celâl Buaak 
Mustafa Knlıç 
Halil Millî 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

elikler] 

1 
1 
1 
1 

VAN 
Muslih Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

Ilhami Çetin 
AM Fuat Eyüpo#lu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Sebati Ataman 
Bülenit Eoevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

26 NCİ BİRLEŞİM 

30 , 12 , 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

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

X 2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 

arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına. ilişkin önergesi. (10/18); Urfa Milletvekilli Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözüm yollarını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanîı ve 9 arka-
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 

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

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

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

5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar* 
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec-i 
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
'bir Meclis Araştırması , açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

6. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama* 
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş* 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

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

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

10. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

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

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

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

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

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

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

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

17. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

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

19. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedibirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bk Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

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

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz , sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

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



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

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversiteilerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na düşkün önergesi. (10/39) 

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
duş etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nd maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına Miskin önergesi. (10/41) 

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

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygum olup olmadığım ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 ncd mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

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

29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşımın, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle* 
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır» 
sa Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıy« 
le, Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma-* 
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

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

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

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

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

34. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğMmî sorununun ay
dınlığa kavuşmrulması amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.; (10/50) 

35. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARÎŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad-s 



deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilşkin önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı maıhzurlari ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meeis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı poltikalarıriın üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına »ilişkin önergesi. (10/53) 

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

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

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tuınceli'M öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ye 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Maih'kemelerinin uygulama 
işleminin sonuçlıarı konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rımca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası

nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına üşfcin önergesi. (10/57) 

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

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

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

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

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, Milet Meclisi 
tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Milet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 
*03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

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



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

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasiıtesdıni saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, M'ill'et MecMsi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

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

52. — Bundur MüetveMM Osman Aykui ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

53. ;— Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıldığa kavuşturmak ve gerekl; ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

54. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

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

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

57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık davının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

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

59. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

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

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

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

63. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 



64. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında /apıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına .'lişkin 
önergesi. (10/82) 

65. — Haitay MüetövfâkliM Maildik Yıitaaın ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

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

67.— Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

68. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncii mad/ieleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

69. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Milfet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

70. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* AlUnsoy 
ve Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>üana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

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

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

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının Komü
nizm propoğandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

73. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

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

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

76. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

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

78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana t 

gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 



amacıyle, Anayasanın S8 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün, 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

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

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

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 

—Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

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

83. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

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

85. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

86. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. üe aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamım saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

87. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Cay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

88. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet MecüşJI İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

89. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 «ci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

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

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

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



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

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

94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usümi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

95. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve İl ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

96. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin .önergesi. 
(10/110) 

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

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

99. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün i 02 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 
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100. —Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLÎK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

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

102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, iskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

104. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptam&k amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (İ 0/117) 

105. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, istanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

107. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes-

. pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/120) 



108. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak .amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

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

115. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 
, 116. •— Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 

arkadaşının, Orman içi köylerinin sorjnlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
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1 Millet Meclisi İçtüzüğünün. 102 ve 103 ncü madde

leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

117. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
I arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 

kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana> 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-

I masına ilişkin önergesi. (10/130) 
118. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka

daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

119. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka-
I daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep

lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-

. rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emeldi ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 

I açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 
122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 

arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
I deprem dolayı siyle yurt içinden ve yurt dışından ya

pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka-
I daşının, Hükümetin istanbul Belediyesine karşı tu

tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 

I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/136) 
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124. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 

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

125. — İçel Milletvekili Süleymar Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 .nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

126. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarım sap
tamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

127. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

128. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

129. — Antalya MıüMetvekıili Fahri özçeiiik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis " Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

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

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

4. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

6. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

7. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

8. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

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

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

11. — Kastaıriionu MİlletvdkiM Mehdi Kdslkin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

13. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

15. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 



16. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın son günler* 
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

17. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiTin, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

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

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

20. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

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

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

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

24. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, S> 
vas'm Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

25. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Oemiıyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

26. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

27. — Muğla Müeitvekiiiü' Aıhımöt Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

28. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 
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29. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemek 

lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

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

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

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

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

34. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Gün-
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

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

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

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

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

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

41. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 
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42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlarım, j 

Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay- I 
naklar Bakanından sözlü soru önergesi.. (6/144) .(*) 

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

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

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

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

47. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine I 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/149) (*) 

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

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

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

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

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

53. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği j 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

54. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) ı 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanl/nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) i 

j 56. — Muğla Milî'eiüvükilıi Ahım©t Buldanlı'nın, Of 
I Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba

kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 
57. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 

I Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

58. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
I Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş-
I kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/147) 
59. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

60. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 

I konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere üişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

I 61. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
I içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigerta ödenü-
I leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık, döviz mik-
I tarma ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge

si. (6/155) 
I 62. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
I cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu

lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka-
j nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

64. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

65. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

66. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'mn, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl-

! masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so-
I ru önergesi. (6/165) 
i 67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb

rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 

J sözlü soru önergesi. (6/167) 



68. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

69. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

70. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından 'sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

71. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

72. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

73. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

74. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi. (6/176) 

76. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

77. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190).(*) 

78. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

79. —' içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

80. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

.81. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 
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• 82. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe« 
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri-. 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

83. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

84. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Gonel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

85. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-i 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-: 
m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka-f 
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi, 
(6/199) (*) 

87. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba-
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

88. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-: 
un. Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-: 
gesi. (6/188) 

89. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

90. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

91. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-: 
I nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama

lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

92. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 

I Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 
93. — istanbul Milletvekili ilhan özbay'ın, Ba- . 

sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

94. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 



95. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

96. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek derece! memurlarından 
«bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

98. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baioğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitini Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Onta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

100. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kim Turiizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

102. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatl* Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

103. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
karımdan sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

104. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 
. 105. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De

mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

106. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancıifk bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

107. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle iigii Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ffişkıin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/225) (*) 

109. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına iMşfcin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

110. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanımda verirmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

111. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakam Fehim Adak'ın Güney Doğu gezierindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/232) (*) 

112. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yaırdumcısı Necmettin Erbakıan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitini Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

113. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sd felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

114. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin naklilerine 
ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

115. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

116. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe-
şÜtH sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
gesi. (6/235) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

118. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/21)1) 

119. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitini Müdürlerine iişlkln Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/237) (*) 

120. — istanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 



121. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararıma' 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
uşkun Başbakandan sözlü soru Önergesi, (6/239) (*) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin MUİ Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/2112) 

123. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
d H. P .1 gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

124. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
liişklin MÜH Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

125. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

126. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

127. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Milî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakamından sözlü soru 
önergesi. (6/246) <*) 

129. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

130. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğittim Bakanından sözlü soru öner
gesi- <6/248) (*) 

131. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Miiî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Milî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) {*) 

132. —Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gÜ*in, öğretmen tayin ve nakilerine ilişkin Milî Eği
tim Batanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

133. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine uş
kun Başbakandan sözlü soru önergesi.: (6/251) {*) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
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ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

135. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay MÜH Eğitim Müdürü fille Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/252) (*) 

136. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

137. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) (*) 

138. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç ŞeUbfyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

139. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

140. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçd öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine iişkin Mü! Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

141. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü v soru 
önergesi. (6/257) (*) 

142. — Muğla. Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258). (*) 

143. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine iişkin MİM Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

144. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerine iişkin. MİM 
Eğitim Bakamından sözlü sora önergesi. (6/260) (*) 

145. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ye nakil erine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262)* (*) 



147. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
<6/263) (*) 

148. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

149. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) . 

150. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

151. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

152. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

153. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'm, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

155. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

156. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

157. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

158. — Rize M'iltetvelkili O. Yılmaz Karaosman-
oğîu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

159. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine Pişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 
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160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman

ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

161. — Manisa Milletvekili Vefli Baikırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

162. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

163. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -: 
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

165. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. .(6/280) (*) 

166. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

167. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

168. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe . ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

169. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

170. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 „ 1975 günü basına verdiği demece İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

171. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

172. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 



173. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
alaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

174. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

175. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

176. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

177. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

178. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

179. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

180. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

181. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

182. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

183. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 
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184. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 

Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

185. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkim Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi, 
(6/240) 

186. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

187. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara .ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

188. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

189. — Ankara Milletvekili Nevdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

190. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larıma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

191. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

192. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

193. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesij 
(6/308) (*) 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

195. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 



— İS — 

196. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

197. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

198. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

199. — Kahamanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

201. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

202. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

203. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

204. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine1 ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

205. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/325) (*) 

206. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alman ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

207. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

| çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 

I ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

209. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
I in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 

ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

210. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
I in., demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta

lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

211. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği-

I tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

212. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,: 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

213. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

i 214. —̂  Çanakkale Milletvekili Orhan ÇanerF-
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

215. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

j 216. — Adana Milletvekili İlter Çübükçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

217. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

218. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'm, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 
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219. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. -(6/340) (*) 

220. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

221. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*•) 

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
seru önergesi. (6/346) (*) 

223. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları ıa ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Baık'anrndfan sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

224. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (•) 

225. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

226. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

227. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibeti-
ne ilişkin Başbakandan* sözlü soru önergesi. (6/352) 
(*) 

228. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

230. —• Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Çifıtedıer İlköğreltlim Müdürlüğüne ataman kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

232. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

233. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin izmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

234. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

235. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

236. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

237. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru-önergesi. (6/363) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

239. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Devlet Su işleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

240. — Adana ^Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur ipin hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 



241. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik ÜmVersiıtıesıinıin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine liişkin Başbakandan sözlü soru önergesi: (6/374) 
(*) 

242. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka-
nunlaon kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

243. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Muıtlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sisıtem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

244. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütUi pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı 'ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine iişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) -

245. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

246. — Bola Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

247. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

248. — îzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başjbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

249. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ın, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

250. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'-
nun. Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

251. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko-
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i nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

252. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında İlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 

I Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

| 253. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

254. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*). 

255. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

256. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

257. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsulleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

258. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

259. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

260. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

261. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia-

I sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

262. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 

| İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 



263. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Mrllî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

264. — Hakkâri Milletvekili Mikâil tlçin'in, Hak
kâri ilinin yöl ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

265. —• Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
mın, Eğitim enlst'İtlülerime öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakarımdan sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

266. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

267. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

268. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve. Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) 

269. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Milî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

270. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk: Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü ISOTU önergesi. (6/402) (*) 

271. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

272. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış. 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

273. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklanyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 
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274. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

275. — Rize" Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

276. — Ordu Milletvekili Ferda Güiey'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) -(*) 

277. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

278. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların- dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

279. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere iişikin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 2. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5.4.1976) 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç-
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lar Kânununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290ı) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
daıir ikamın teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündemıe alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılaırıına ve konldokltör, hareket memuru, gardöf-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demliryol-
laırı mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı 'Kanunun 32 nci (maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

7. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya MüetveMli İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günM ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde 'değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifli ve içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkımdaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

9. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

10. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 , 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklfleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 .6 . 1975) 

X 11. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclfei S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

12. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

c 13. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sos/al 
işler Komisyonu raporu.- (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

14. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

15. —• Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19 , 3 ,1976) 



18. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

19. — Adıyaman Milletvekili v Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 20, — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

21. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

22. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun. 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

X 24. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 25. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 4 . 1976) 

26. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
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maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları rai 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 27. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1976) 

X 28. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutki ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 29. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

30. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 31. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

32. — Muş Mılletvelküli Tökie İleri Dlikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Parlamento 
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üyelîği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

34. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1976) 

35. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) 

36. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

37. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
h i : 17 . 5 . 1976) 

X 38. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

39. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tsbiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

40. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve hu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkıada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

4L — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 acü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

42. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
1 6 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C; Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 1976) 

43. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 İ97Q 

X 44. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
.ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

45. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

46. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

47. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 ncı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı r 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

48. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi içtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında içtüzük teklifi ye Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976) . 

49. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 



X 50. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu, (1/11) 
^S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 1976) 

51. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt-
.ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

52. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

53. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

54. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşımın, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

55. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıvaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Pİan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 

56. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

57. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
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I birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin oirincı 

fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

58. — istanbul Kapalıçarşısınm onarımı ve imarı 
j hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato

su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun-
I ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 

Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3 . 7 . 1974, 11 . 6 . 1976) 

X 59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar^ 
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

I Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
I (BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak-
J kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül-
I ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet

tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 

I ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişildik yapJma-
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 s 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

X 60. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 

I Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina-
I ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 

muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka-
I nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em-
I lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de-
I ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad-
I de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
I Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 

Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 

I Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

X 61. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. JSayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm* 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesiinin (A) fıkra-

I sının değiştiri'lrnestiıne dıaıir kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi: 16 s 6 . 1976) 
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X 63. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Mernduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 64. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkes/ir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili- Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 65. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 

komisyonlar* raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102,. 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

66. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu' 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü* 
gün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner* 
gesi, (1/432) (S. Sayışı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

67. — Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu-̂  
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kaı 
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 68. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em* 
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril^ 
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın-* 
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Batı 
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşıma 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

69. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un,, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

70. — 5 . 1 . 1961 tarîh ve 222 sayılı tlköğretirr* 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril^ 
meşine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal-ı 
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko^ 
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 71. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata^ 
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ye 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 72. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy işleri. Adalet ve Plan korniş-
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ypnjarı raporları. (1/285) (S. Sayı»! : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 f 6 . 1976) 

X 73. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 74. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 npi maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

75. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nöi maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

76. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile is
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
ndisyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağstma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

77. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

78. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b)' fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284, 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

79. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi-
gît Köker'in, şehit polîs memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 

ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 80. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir* 
ligi mensuplarının aylik ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde-* 
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen* 
meşine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

81. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, ibra* 
hfen Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci
ritsin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kânun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

82. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

83. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve, Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin, değiştirilmesine, bazı mad-ı 
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

84. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
katfiun teklifi ve Plan Komisyonu raporu, (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtana tarihi : 9 . 7 . 1916) 

85. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Danış 
Tunagü'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu ismail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba» 
sma vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976) 

X 86. — Islâmî ilimler Akademileri kanunu ta-« 
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 8 arkadaşının, 



îslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llhami Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesj 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

88. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesşİ Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 89. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 1 i . 1976) 

X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi yerilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 ncıi maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

93. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
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I İçtüzüğün 38 nci maıddesli uyarınca gündeme atama 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 .11 . 1976) 

94. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 1 i . 1976) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-< 
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 

I uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa-> 
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü- v 

züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 11 . 1976) 

97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

98. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
I Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 

Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 

I 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

99. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkm-

I da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

I X 100. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 ar-» 
kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 .11 .1976) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-ı 
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savciı 
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve îç-> 
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 .1976) 
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X 102. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 

Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme almma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7.12.1976) 

X 103. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi: 9.12.1976) 

X 104. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 . 1976) 

105. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa
yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

106. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî İdare" seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı : 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

107. —- Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın-
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 . 1976) 

108. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirillmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kamun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) Pağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976) 

109. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/116, 2/549) (S. 
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

110. — Yozgat MilMjvekM Ömer Lütfi Zararsız
ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

111. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi* uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/428) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) 

(Millet Meclisi Birleşim : 26) 




