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letvekili İbrahim Saffet Omay'a cevap veren 
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2. — Burdur Milletvekili Osman Aykuî'un, 
Burdur ilinin devlet yatırımlarından gereği 
gibi yararlanamadığı ve Burdur Devlet Hasta
nesinin yetersizliği hakkında gündem dışı ko
nuşması. 606:607 

3. — Diyarbakır Milletvekili Haîit Kah-
raman'ın, Diyarbakır iline yapılan bazı devlet 
hizmetlerinin isabetsizliği ve Lice depremi ne
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Sayfa 
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616 
2. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli 

ve 9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt 
temin edecek olan Seyitömer tesislerinin işlet
meye açılmasmdaki gecikmeleri saptamak ama-
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
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Aralık 1977 tarihinde yapılması halikında 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 
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415) 619:623,625:628 

2. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçi
lere yapılacak yardımlar hakkında kanun ta
sarısı ve Tarım, Orman ve Köy İşleri, Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (1/285) (S. Sa
yısı : 381) 628:638 
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LER 623 

1. — Bir kanun tasarısı veya teklifinin gö
rüşülmesi şurasında, başka bir kanunda deği-
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siklik yapan değiştirge önergelerinin işleme 
konulup konulmayacağı hakkında. 623:625 

IX. — SORULAR VE CEVAPLAR 638 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 638 

1. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tü-
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teşe'nin yazılı cevabı. (7/1525) 641:642 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
hı'muı, Eskişehir İli Beylikahır - Sivrihisar ara
sındaki maden sahasının değerlendirilmesine iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhartln Kıhç'ın yazılı cevabı.' (7/1546) 642:644 

5. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
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kanından sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan Öz İrak'ın yazılı cevabı. (7/1560) 644:645 

6. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyonkarahisar - Dazkırı ilçesine 
bağlı bazı köylerin içmesuyu ihtiyacına iliksin 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın ya
zılı cevabı. (7/1569) 645 

7. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyonkarahisar İline bağlı bazı ilçe 
ve köylerin içmesuyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Koy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. 
(7/1572) 645:646 

8. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Çu-
kobirlik ortaklarının kooperatif borçlarının er
telenmesine ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ba
kanlarından sorusu ve Köy İşleri Bakam Vefa 
Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1596) 646:647 
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UTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN Tl 

Ankara Milletvekili İbrahim Saffet Onıay; gaze
telerde, toplanacağı bildirilen «Şeriat Konferansı» ve 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer de, Silvan 
ilçesindeki toprak ağalarının köylülere silâhlı saldırı
lan konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 arkadaşı
nın, İstanbul Belediyesi hakkında bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) okundu; 
gündemdeki yerini alacağı ve süi'ası geldiğinde görüşü
leceği bildirildi. 

5 . 6 . 1975 tarihli, 19^5 sayılı Kanunun uygula
masına ilişkin Millet Meclisi Hesaplanın İnceleme 
Komisyonu raporu (5/50) (S. Sayısı: 429) ile; 

Burdur Milletvekilli Ali Sanlı'nın, 6570 sayılı Ya
sanın 2 ve 3 ncü maddelerinim yesıiden düzenlenme
sine dair kanun teklifinin (2/665) doğrudan doğruya 
gündeme alınması hakkındaki önergesi kabul olundu. 

Açık oya sunulan: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasın

da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı (1/270) (S. Sayısı: 325) ile, 

Tasan 
1. — 7 . 7 . 1939 tarihli ve 3704 sayılı Kanunun 2 

ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair Kanun tasarısı. (1/527) 
(Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına.) 

Teklifler 

2. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu ve 
12 arkadaşının, Devlet Memurları Kanununa bir ge
çici madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi, (2/744) 
(Plan Komisyonuna) 

3. — Afyonkarahisar Milletveküi Süleyman Mut-
lu'nun, Çiftçi mallarının korunması hakkında Kanun 
teklifi. (2/745) (Adalet, İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan komisyonlanna) 

4. — İstanbul Milletvekili Vahit Çalm'in, 657 sa
yılı Devlet Memurlan Kanununun 1397 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesine bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair Kanun teklifi. (2/746) (Plan 
Komisyonuna) 

Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tanm Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarımı! 10 yılda 10 eşit taksitle faiz
siz ödenmesine: ilişkin kanun teklifinde (2/516) (S. Sa
yısı : 292), birleşimin sonunda açıklanan oylama so
nuçlarına göre, çoğunluğun bulunmadığı ve oylama
ların tekrarlanacağı bildirildi. 

İsparta Mileltvekili Süleyman Demirel ve 6 arka
daşının, köye götürülen hizmetlerden alınan katılma 
paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/9) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 nci ek), üzerindeki görüş
meler tamamlanarak kabul edildi. 

Açsk oylama sonuçlarına göre Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından: 

11 Ocak 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.55'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Ağn 

Ahmet Çakmak Cemil Erhan 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

Tezkereler 
5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

nün 1973 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/767) (Plan Komisyonuna) 

6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/768) 
(Plan Komisyonuna) 

7. — Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri he
saplarının Sayıştay denetimine alınması gerektiği hak
kında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/769) (Plan Ko
misyonuna) 

Rapor 
8. — 6085 sayılı Karayollan Trafik Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi iki ek madde ile altı 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasansı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyannea günde
me alınma önergesi. (1/470) (S. Sayısı : 428) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 1 . 1 9 7 7 ) (GÜNDEME) 

II. - GELEN KAĞITLAR 

7 . 1 .1977 Cuma 

— 601 — 
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11 . 1 . 1977 Sah 

Teklifler 
1. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 

5 arkadaşının, tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 
140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı maddenin 
değiştirilmesine ait kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/498) 
S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 10i. 1 . 1977) (GÜN
DEME) 

2. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsjz'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir ek 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nçi maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1977 
(GÜNDEME) 

Tezkere 
3. — İstanbul Üniversitesinin 1971 Bütçe yılı ke-

sinhesahına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu 
hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/770) (Pîan 
Komisyonuna) 

Rapor 
4. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan top

lanmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında kanun 
tasarısı ile Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, ayın 
konuda kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve. Millî Sa
vunma komisyonları raporları (l/240> 2/300) (S. Sa
yısı : 427) (Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1977) (GÜNDE
ME) 

Yazılı Sorular 
5. — İzmir Milletvekili Kemal Öııder'in, Çukurova 

Elektrik Şirketinin imtiyazının genişletilmesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1603) 

6. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, Bomo-
va'daki çimento fabrikalarının çevreyi kirletmelerine 
ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1604) 

7. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaner'in, Ça* 
nakkale Pet - Kim Plastik İşleme Fabrikasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1605) 

8. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale Pet - Kim Plastik İşleme Fabrikasının ima
lâtına ilişkin Gtda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1606) 

9. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1607) 

10. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Kütah
ya - Doğaslan köyü haşhaş ekicilerinin durumuna iliş
kin Gıda - Tarüm ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1608) 

.11. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, tütün 
ekim işlek beyannamelerine ilişkin Gümrük ve Tekel 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1609) 

12. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, ölüm 
yıldönümünde televizyonda İsmet İnönü ile ilgili prog
ram yapslrnayjşîna ilrşkin Turizm ve Tanıtma Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1610) 

Meclis Araştırmaları 
13. — Küialaya Milletvekili A. Haşini Benli ve 9 

arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikasyonu 
uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/144) 

14. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 9 
arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin edecek 
olan Scyitömer tesislerinin işletmeye açılmasındaki ge-
jcskmeleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mîl
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/145) 

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

i>9<* 
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BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altınsoy 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatîı (Bursa), Hüseyin Deniz (Malatya) 

* 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 30 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı 
lacaktır. Salonda bulunan arkadaşlarımın lütfen işa 
ret buyurmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

7. _ Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın, 29 ncu Bir
leşiminde, «Şeriat Konferansı» hakkında gündem dı
şı bir konuşma yapan Ankara Milletvekili İbrahim 
Saffet Omay'a cevap veren konuşması. 

BAŞKAN — Saym Bakan geçen oturumda gün
dem dışı Siret Konferansı hakkındaki görüşmeye ce
vap vermek üzere söz istiyorsunuz. 

Buyurun efendim, süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 

— Geçen birleşimde Sayın İbrahim Saffet Omay gün
dem dışı bir konuşmayla Siret Konferansı hakkında 
maruzatta bulunmuşlar; bu hususta bilgi arz etmek 
için yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunnyomm. 

Siret Konferansı hakkında kısaca bir malumat arz 
etmek istiyorum. Önce kelime manasından brşşîamak 
zaruretini duyuyorum, «Siret» ile «Şeriat» kelimesi 
birbirine karıştırıldığı için. Siret, bir kimsenin içi, hail, 
tavrı, gidişi ve ahlâkı manasını taşıyor. Hal tercüme
si ve biyografi manalarına geliyor. Istılah otarak kul
lanıldığı zaman, Hazreti Muhammed'.'n yaşayışı, aksi
yonu ve hayatı manasını ifade ediyor. 

Geçen sene Pakistan'da ilk defa olarak bir Siret 
Konferansı toplandı. Pakistan Devlet Bakanı Mev
tana Kevser Niyazi ve bir vakfın müşterek yaptığı 
bu davet, tamamen bilimsel ve karar niteliği katiyen 
bulunmayan bir konferanstı. İnsanlığa yön vermiş, 
asırlardır yüzmilyonlarca insanın hayatına nizam ver
miş bir kimsenin hayatı üzerinde, ilim adamlarının 
yaptığı konuşmalardan ibaretti. 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arkadaşlar 
lütfen bir tezkere yazıp gönderirlerse yoklamaya da
hil olurlar. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

Bu konferans hakkında bir fikir vermek bakı
mından davet edilenleri zikredersek, konferansın na
sıl bir nitelik taşıdığı çok daha kolaylıkla anlatılır. 

Davet edilenleri üç grupta toplamak mümkündür. 
(Davet edilenlerin isimleri bu kitapta yazılıdır). Biri
si; İslâm ülkelerinin diyanet işlerine bakan Bakanla
ra 

Bunlar arasında, meselâ diyanet işlerine bakan 
bir Bakan yoksa, Kıbrıs Müftüsü gibi - Kıbrıs-Müf
tüsü de davet edilmişti-. İkincisi de; İslâm ülkeleri
nin ilim adamları, Batılı müsteşriklerin meşhurları, 
dünyaca meşhur ilim adamları; yani Müslüman olma
yan bir çok İngiliz, Fransız, Amerikalı, Alman ve
saire profesörlerin de bulunduğu Oxford Üniversite
sinden, Sorbonne'dan çeşitli ilim adamlarının bulun
duğu bir konferans. 

Konferans, nasıl İsa'nın doğum gününde yılbaşı 
toplantıları yapılıyorsa, Hazreti Muhammed'in doğum 
gününde İslâm ülkesi, onun sireti hakkında bütün 
dünyanın dikkatini çekecek bir enternasyonal kongre 
iHe meseleyi ortaya koymak gayesini taşıyordu. Tabiî, 
ba hususta çok şey söylenebilir. Yüce Meclisin fazla 
vaktini almamak için kısaca özetlemek gerekirse; 
önemli konular ilmî bir konferansta ortaya konmuş 
oldu» Pakistan'ın muhtelif vilâyetlerinde, çeşitli üni
versitelerin rektörlerine, profesörlerine; Japonya'dan 
Londra'ya kadar çeşitli ülkelerden gelmiş ilim adam
larına, bu konferans yapılmak suretiyle iyi bir tanıt-

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA. SUNUMLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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ma yapılmış oldu. Dünyanın bu sahadaki meşhur bir
takım bilginleriyle Pakistan bilginleri arasında bir ir
tibat doğmasını tendin etti. Konferans, 15 gün sürdü
ğü için çok uzun oldu. 

Böylece kısa olarak arz ettiğim gibi, bu konferans 
tamamen bilimsel bir konferanstır. Zannediyorum ge
çen sefer burada meselenin yanlış takdim edilmesin
de başlangıçtaki bir kelime benzerliği bu işe sebep ol
muştur. Burada, bu mevzunun yanlış takdiminde ben, 
şahsen iki tane sebep gördüğüm için, bu iki sebep 
üzerinde Yüksek Meclise malumat arz etmek istiyo
rum. 

Birincisi, kavramların kanştmîmasıdır. Bu bir Si
ret Konferansıdır. Siret kelimesi şeriat kelimesiyle te
lâffuz bakımından bir yakınlık arz ettiği için, sayın 
milletvekilimiz basındaki yanlış çıkışlardan dolayı da, 
bu siret kelimesi şeriat kelimesiyle karıştırılmıştır. 
Halbuki, siret kelimesiyle şeriat kelimesinin arasında 
tabiatiyle bir münasebet yoktur, 

Meselâ, muahede kelimesiyle muharebe kelimesi 
de birbirine benziyorlar. Ama bunlar arasında da 
bir münasebet bulmak mümkün değildir. 

İkincisi; Sayın Omay acele etmeyip bekledikleri
ni, fakat bizim suskunluğu tercih ettiğimizi ifade bu
yurmuşlar. İkinci yanılma noktası burası oluyor. 
Biz gerçi bu gazetede çıkan haberi, gazeteyi tek
zip metodu ite. yalanlamadık, ama -ben zaten Ba
kan olalı 2 sene oldu, bir tek gazeteye tekzip gc'm-' ? 
dermedim- yanlış çıkan bir haberi, bir basın bülte
niyle, doğrusunu efkârı umumiyeye söylemek sure
tiyle arz ediyorum. Metot olarak, Bakan olarak kim
seyle, sen yanlış söyledin (Zaten doğrusu bilinse yan
lış söylenmez) ben doğru söyledim diye bir münaka
şaya girmeyi katiyyen tercih etmediğim için - bn bir 
tavır meselesidir- 2 seneden beri birçok yanlış ha
berler çıkmıştır, bir tek gazetede bite tekzip yaptı
ğımı kimse gösteremez. Yalnız basın bültenini derhal 
neşretmişizdir. Meselâ; 4.1.1977 tarihinde, bu Siret 
Konferansının ne manaya geldiğini, ne için yapıl
dığını hiç kimse yanlışım yazmış gibi bir ifade kullan-
maksızın, doğrudan doğruya hakikati ortaya koyucu 
bir üslupla, bu basın bülteni verilmiştir. Belki aynı 
gazetede bir tekzip çıkmadığı için, sayın milletveki
limiz haklı olarak bu suskunluk tercih edildi zannet
miştir. Tabiî TRT'de bizim verdiğimiz bültenlere, ve
rildiği istikamete baktığı için neşretmediğinden do
layı, o bakımdan da sayın miltetvekilîerimize, sena
törlerimize tam duyurma imkânı olamamıştır. 

Yalnız bu bültenimizin bazı gazetelerde çıktığım 
arz etmekle, bir suskunluk veyahut da yanlış bir iş 
yaptığımız kanaatinde değiliz. Milletimize, memle
ketimize hizmet edici, güzel, ilmî bir konferans yap
tığımız kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye büyük bir 
ülkedir, fikir hürriyetine sahip bir ülkedir. Fikirden 
korkmaya lıiç şeyimiz yok, hiç bir fikirden korkacak 
değiliz. Bizim fikrimiz çürük değil ki, bizim dava
mız çürük değil ki, bizim yolumuz çürük değil ki, 
birtakım şeylerin, sözlerin, Pakistan'da, Londra'da 
şurada burada söylenmesi değil, Türkiye'de de söy
lense, nerede söylense, fikirden korkmuyoruz. Ye
ter ki, kaba kuvvet olmasın. Yeter ki, tahakküm ol
masın. Fikirden korkacak bir tarafımız olmadığı 
için, zaten bizim anlayışımıza göre ortaçağ düşüncesi 
dediğimiz şey; bir zaman kesimim ifade eden bir 
tabir değildir. Ortaçağ düşüncesi; başka fikirlerden 
korkma, başka fikirlerin karşısında kendi fikrinin 
dayanamayacağı için, başka fikirlere tahakküm etme 
üslubudur, tarzıdır. Bu bakımdan bizim böyle konfe
ranslardan hiç bir korkumuz yoktur. Türkiye'de 
bilimsel bir konferans yapılmalıdır. Bilhassa tarihî 
ve kültürel bağlarla bağh bulunduğumuzu ifade et
tiğimiz ülkelerin ilim adamlarının, ileri gelen zevatının 
iştirak edeceği, siyasetten konuşulmayacağı böyle 
bilimsel, önemli bir irtibat toplantısının yapılmasın
da şüphesiz bir çok faydalar vardır. 

Türkiye büyük bir ülkedir diye arz ettim. Bfz 
zaten yaşayamayız. Enternasyonal münasebetlerimi
zi de, güzellik yarışması, defile, turistik köy kurma 
ve «Dr. Kimbıbı davet etmekle sürdüremeyiz. Bi
limsel birtakım konferanslar yapmak ve bütün dün
yaya, bizim lifskikaten çok ileri bir seviyede olduğu
muzu göstermek çok faydalı olur. kanaatindeyim. 

Muhterem milletvekilleri, bu benim ikinci dave-
timdir. Bakan olarak sizler adına. Birincisi Vallace 
Muhammed'i davet ettik. Vallace Muhammed geldi 
gitti O gelirken, giderken, de birçok söz söylendi 
ama, hepimiz memnuniyette takip ediyoruz ki, 
Vallace Muhammed Amerika'da şimdi Kıbrıs me-
sc&sande bizim lehimizde konuşuyor. Yunanlıların 
Amerikan efkârı umumiyesine yaptığı baskıda ga
yet müspet beyanatlar veriyor. 

Muhterem milletvekilleri, şimdiye kadar biz, 
AîKerika'daki, İngiltere'deki gazetelere yüzbinterce, 
milyonlarca lira ödeyerek Türkiye'yi tanıtmaya çalı
şıyorduk. Şu gazete Amerika'daki Müslümanların, 
Vaîîace Muhammed'in çıkardığı bir gazetedir ve 500 
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bin saüşı vardır. Bu 500 bin satışlı gazete için son ( 
olarak yine VaHace Muhammed'in teklifi, «Kıbrıs 
davası için, Türk davası için, Türkiye'yi tanıtmak için 
Amerika'da, Yunan meselesi için hangi yazınız varsa, 
gönderiniz burada neşredeceğiz, en iyi şekilde değer
lendireceğiz. Bu bizim 500 bin tiraj yapan gazetemiz-
dir ve bu gazeteyi bize inananlar da okumaktadır, 
inanmayanlar da, o bakımdan gayet müspet tesiri ola
caktır» diyor. Ben de burada bu vesile ile huzurları
nıza arz ediyorum, Vaîlace Muhammed'in bu dâveti
ne icabet etmek üzere yazı yazacak arkadaşlarımızın , 
yazılarını bu 500 bin tirajlı gazeteye gödererek Tür
kiye'ye inşallah hayırlı hizmetler edeceğiz. 

Bu toplantıya katılacaklar, gene Vaiace Muhanı-
med'Ier vesaire katılacaklar. İnşallah ümit ediyorum 
ki, bu toplantı son derece faydalı olacaktır. Milleti
miz ve Yüce Mecüsamâz bundan büyük memnuni
yet duyacaktır. Muhterem ibrahim Saffet Omay'ın 
istemeyerek gazetelerdeki yanlış bilgiler ve bizim de 
doğru bilgiyi ulaştıramamamız sebebiyle. Gerçi o gün 
rahatsız bulunuyordum, saat 14,15'de bana haber ver
diler gündem dışı bir konuşma yapılacak diye. He
men grupu aradım muhterem Saffet Omay'ı bula
madım, sayın Ölçen'i buldum ve kendilerine arz ettim. 
bilgi arz etmeye de hazır olduğumu. 

O - bakımdan bana bu açıklamayı yapma imkâ
nım verdiği için, hakikaten hepimizin memnun ola
cağı bir konferans hakkında doğru bilgiyi buradan 
ifade etmeye imkân hazırladığı için kendilerine bil
hassa teşekkür eder, Yüce Meclise saygılar sunarım 
efendim. (M. S. P. Sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ederim sayın Bakan. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Ben 
siret kelimesi ile şeriat kelimesini karıştıracak adam 
değilim. Ben şeriat konferansı diyorum. Şeriat Kon
feransının Türkiye'de toplanması layikliğe aykırı mı
dır, değil midir? Lütfen cevaplayın. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
Şeriat Konferansı değil efendim. Siret Konferansı. 
EnternasyoncI, o siret... 

BAŞKAN — Tamam açıkladınız efendim. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Gaze

teler Şeriat Konferansı diye yazıyor. Kelimeleri ka
rıştırdığımı söylediniz, ben kelimeleri karıştırmam. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) Ben zaıtıâlinize yanıldı demedim. Gazeteler za-
tıâlnizi yanıltmışlar dedim sayın Omay. 

BAŞKAN — Tamam sayın Bakan, meseleyi 
açıkladınız efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Ama Siret Konferansına «şeriat konferansı» 
dediniz, bu yanlışı başka türlü düzettemem. 

BAŞKAN — Tamam sayın Bakan, meseleyi etra-
fıyle açıkladınız. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) .— Bu bir yanlıştır, Siret Konferansına Şeriat 
Konferansı demek; bu yanlışı da başka türlü düzelt
mek mümkün değil. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — O za
man gazetelerin yanlış yazdığım söyleyin, benim keli
meleri karıştırdığımı söylemeye hakkınız yok, dema
goji yapmayın. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) — 
Artık bu konuşmaya demagoji derseniz Sayın Omay, 
o zaman demek oluyor ki; bile bile bu işi getiriyor
sunuz gibi bir mana çıkıyor. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Şeriat 
Konferansını getirenler için. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, cevap ver
mekte mükellef değilsiniz. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Şeriat Konferansı diye bir şey yok Sayın Omay. 
Siret Konferansı var. Bu, gazetelerde çıktığı zaman 
biz basm bültenini vermişiz (M. S. P. sıralarından al
kışlar), bütün efkarı umumiyeye, TRT'ye, basma hep
sine söylemişiz ki, konferansın mahiyeti şudur, şu
dur... şudur Dünyadaki Hıristiyan, Müslüman hep ilim 
adamlarını geçen sene Pakistan çağırdı, bu konferans
lar birbirinin silsilesi konferanslar da değildir. Haz-
reti Muhammed'in doğum günü yapılmış olmaktan 
başka, konferanslar arasında da hiçbir irtibat yoktur. 
Ne organik irtibat vardır, ne başka bir irtibat var
dır. Çünkü orada davet edilen kimseler başkadır, 
bizim davet edeceğimiz kimseler başkadır. Bu kon
ferans böyle devamlı vesaire bir konferans değil; 
daha ziyade ülkeyi tanıtıcı, ilmî bir konuşmaya ze
min hazırlayıcı, fikre zemin hazırlayıcı bir konfe
ranstır. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Pakis
tan'daki konferansda şeriat düzeninin bütün İslâm 
ülkelerinde yerleştirilmesine karar verilmiştir. Buna 
ne dersiniz? 

BAŞKAN — Sayın Omay, Sayın Osr^y, lütfen 
yerinize oturunuz. 

Lütfen yerinize oturun, karşılıklı konuşmayın. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam

la) — Efendim... 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, siz de yerinden mü
dahaleye cevap vermçkle mükellef değilsiniz. Mese
leyi açıkladınız, tamam. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Bu bir konferanstır, bu konferans karar or
ganı değildir. Yalnız Hariciye bakanları çağırılsa, 
yalnız Diyanet İşlerine bakan bakanlar çağrılsa, 
muayyen resmî bir çağrı olsa; Türk Hükümetine yaz
salar da, bir tane temsilci gönderin deseler, o zaman 
resmî olur, karar alır. Ama bu, bir taraftan İngiliz 
profesörü, bir taraftan müsteşrik, bir taraftan Japon-
yalı, bir taraftan Amerikalı, herkes çağırılmış, bu il
mî bir şey; karar organı değil ki. Bilimsel bir top
lantı diye arz ederim. (M. S. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan. 

2. —- Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, Bur
dur ilinin Devlet yatırımlarından gereği gibi yarar
lanamadığı ve Burdur Devlet Hastanesinin yetersizliği 
hakkında gündem, dışı konuşması. 

BAŞKAN — Arkadaşların gündem dışı söz talep
leri vardır. Şimdi arkadaşlara söz vereceğim. 

Burdur ilinin Devlet yatırımlarından gereği gibi 
yararlanmadığı, Burdur Devlet Hastanesinin yetersiz
liği hakkında buyurun Sayın Aykul. 

Sayın Aykul, süreniz beş dakikadır. Lütfen mev
zu içinde kalarak tamamlamaya çalışın. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Burdur ilinin Devlet yatırım
larından gereği gibi yarartandırıîmadığı hakkında
ki görüşlerimi sunmak için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Burdur illi, ülkemizin Güneybatı kesimine düşen 
bir ilimizdir. Batı illeri arasında geri kalan, geri bı
rakılan, kaİkınamayan, Devletin yardım ve yatırım
larından gereği gibi yararlandırılmayan b»r belde
dir. 

Sayın milletvekilleri, Burdur ilinin çözüm bekle
yen önemli sorunları vardır. Bu sorunlannın neler 
olduğunu ve Devlet yatırımlarından niçin gereği gi
bi yararlandırılmadığını bölümler halinde belirtmeye 
çalışacağım. * 

Burdur ili, deprem geçiren illerden biridir. Dep
remden sonra şehrin düzeni bozulmuş, halk büyük 
bir huzursuzlukla karşı karşıya kalmıştır. Tanınmış 
olan deprem muafiyeti süresi dolah bir yılı geç
miştir. Yeniden beş yıl daha deprem muafiyeti süre
si tanınması ve bununla ilgili yasanın çıkarılması ge

rekmektedir» Burdurlular h&nu Yüce Meclisten bek
lemektedirler. 

Burdur depreminden sonra, halka gerekli güven
ce verilmesi, şehir içinin temizlenmesi, düzenleme 
ve imarının yapılması gerekirken, halkın bu haklı 
ihtiyaçları bir kenara itilerek, halkın ihtiyaç duyma
dığı ve benimsemediği işlerle uğraşılmıştır. 

Hazırlatılmış olan projeler bir türlü uygulanma
ya konulmamış, engellenmiştir. Şöyle ki; hazırlanan 
şehir içi yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları, 
özellikle Sayın Demirel'in mutemet adamı ve gözün
den ıraraadığı Karayolları Antalya Bölge Müdürü ta
rafından engellenmiştir. 

Şehir içi yaz mevsiminde toz, kış mevsiminde ça
mur içindedir. Burdur, asfaltsız ve dar yolları, ha
rap bina yığınları ile kendi haline bırakılmıştır. Bur-
dur'a Sayın Dcmirel tarafından üvey evlât işlemi ya
pılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Şehir 
içinde gerçekten her çeşit geri kalmışlığın izlerini 
görmek mümkündür. Depremden sonra yeni mahal
leler doğmuş, şehir genişlemiştir. Bu mahallelerde 
oturan Burdmiulann gerekli altyapı hizmetlerinin 
hızlı bir şekilde götürülmesi için Devletin görevini 
yerine getirmesi gerekmektedir. 

Başbakan Sayın Demirel, İsparta'nın gelişmesi ve 
her yönüyle kalkınabilmesi için Burdur'a karşı elin
den gelen kötülüğü yapmaktadır. Demîrel'in, Bur
durlular için Burdur'a karşı... 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Yapma böyle, 
yapma ayıptır. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Tutumu ortada. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Yalan söylüyor

sun. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Ve böylece bu 

yapılanlar, Burdur'dan bir intikam alma noktasına 
kadar getirilmiştir. 

Burdur'da maksatlı, ideolojik ve suç teşkil eden, 
yersiz olarak yapılan yatırımlar vardır. Burdur ili 
özel idare bütçesi yetersizdir. Bu yetersiz bütçe ile 
en önemli sorunların çözüme bağlanması gerekirken, 
bakınız neler yapılmış ve Devletin paraları nasıl çar
çur edilmiştir: 

Şehir içi Cumhuriyet alanına, Burduı'un ihtiyacı 
olmayan, gençler arasında nifak tohumları sokmak, 
onları birbirine düşürmek, çağdışı görüşleri hortlat
mak, Atatürk'ün derece ve yetkisini azaltmak için 
heykeüler dikilmiştir. Burdur Cumhuriyet alanındaki 
Atatürk heykeli sökülmüştür. Burdur Cumhuriyet 
alanındaki Atatürk heykeli Burdurlular tarafından 
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çok sevilen değerli bir heykeldir. Bu heykel, Ata
türk'ün Burdur'a ilk ayak bastığı gün çekilen fo
toğrafı örnek alınarak yapılmış ve meydana dikil
mişti. Bu heykel sökülerek, yerine Atatürk'ün tam 
olarak tesil etmeyen bir heykel dikilmiştir. Meyda
na dikilen Alparslan heykeli, Atatürk'ün heykelin
den daha canlı ve heybetlidir. Cumhuriyet ve Ata
türk ilkelerine gölge düşürmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Bunu böyle yapanlardan mutlaka gerekli he
sap sorulacaktır. Burdur halkının da aynı kanaati ta
şıdığını ayrıca yanıtlıyorum. 

Burdur Cumhuriyet Meydanına bir de Bozkurt 
heykeli dikilme hazırlığı yapılmıştır. Devletin paıra-
sıyle kurt heykeli sipariş edilmiş ve bugün heykel 
Cumhuriyet alanında bîr sandığın içinde bekletilmek
tedir. Ayrıca başında bir de bekçi bekletildiği söy
lenmektedir. Cephe Hükümetinin cepheleşme hare
ketini ne derece aşır ve içinden çıkılmaz bir bölü
cülük hareketi haline getirdiğini bu olay da kesin gös
termektedir. 

Atatürkçü ve ilerici Burdur halkı bu heykelin di
kilmesine karşı çıkmıştır. Burdurlularm kurt ulut-
maya değil, kalkınmaya ihtiyaçlarının olduğunu Sa
yın Demirel'in bilmesi gerekirdik Bu heykeller için 
10 milyon lira para harcanmıştır. Bu faklı milletin 
parasına, bu fakir Devletin bütçesine yazıktır. 

BAŞKAN —' Sayın Aykui... 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Buyurun Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Aykul, vaktiniz tamam oldu; 

lütfen toparlayın, son cümlenizi söyleyin. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

İsparta, Burdur'a yakın komşu bir il olarak Bur-
dur'u sürekli bir şekilde sömürmektedir. Burdur'da 
esnafın sanayileşmesi, organize sanayi sitesi çalışma
ları engellenmiştir. Bir göller bölgesi şehri ve ticaret 
merkezi olan Burdur'daki kalkınmanın durdurulma
sında, bize komşu ilden çıkmış olan Sayın Başbakan 
Demirel'in etkilerini heran Burdurlular olarak görü
yoruz ve izliyoruz. 

İsparta'ya ayrılan milyarlar Burdur'a ayrılan öde
neklerle hiçbir zaman kıyaslanamaz. İsparta'ya ay
rılan yatırım ödeneklerinin programlarda, Devlet 
Planlamada... 

BAŞKAN — Sayın Aykul, o sayfayı okumanıza 
imkân yok. Lütfen son cümlenizi söyleyiniz, vakti
niz geçti. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bitiriyorum, 
okumuyorum Sayın Başkanım. 

Büyük boyutlara ulaştığını görüyoruz, izliyo
ruz. Bütün yatsnm ve bölge müdürlükleri, özellikle 
İsparta'da toplanmıştır, Antalya'da toplanmıştır. Bur-
durlu Belediye başkanları, Burdurlu muhtarlar yatı
rımlarla ilgili sorunlarını gerçekleştirmek, çözüme 
bağlamak için, İsparta = Antalya arasında ve bura
larda da işlerini göremeyince Ankara'ya yönelmekte, 
îspaıta - Antalya ve Ankara arasında mekik doku
maktadırlar. Bize yakın ilden çıkan Sayın Demirel'in 
1973 seçimlerinden sonra Burdur'a karşı böyle bir ta
vır, böyle bir aksi tavır takınmasını yerinde görmü
yor, kınıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Ayıp, ayıp, doğ

ru konuş. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Ayıp değil; or

tadadır realite, gidiniz inceleyiniz. 
BAŞKAN — Tamam efendim. Sayın Aykul, ce

vap vermek mecburiyetinde değilsiniz. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Gül yönünden, 
hah yönünden, yatırımlar yönünden güiyağı yönün
den ve Burdur'un çeşitli olanakları yönünden İspar
ta Burdur'u sömürmektedir. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
MEHMET ZEKÎ TEKÎNER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekiner. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, geçen Perşembe günkü birleşimde 3 ncü 
sırada söz hakkım vardı. Ancak Salıya ertelendi son
radan. Bugün bana söz vermeniz... 

BAŞKAN — Sayın Tekiner, bendenize böyle bir 
şey intikal etmedi. Müracaatlar çok fazla; arkadaş
larım arasında da, Tüzüğün bana verdiği imkâna gö
re bir tevziat yaptım. Başka bir şey yapma imkânı
na sahip değilim, özür dilerim. 

MEHMET ZEKİ ^ E K İ N E R (Nevşehir) — Mü
racaatımı tetkik buyurun efendim. 

BAŞKAN — Bendenize İntikal etmedi Sayın Te
kiner. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Halit Kahramanın, 
Diyarbakır iline yapılan, bazı. devlet hizmetlerinin 
isabetsizliği ve Lice depremi nedeniyle yapılan yar
dımlarda meydana gelen aksaklıklar hakkında gün
dem dışı konuşması. 
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BAŞKAN .—- Sayın Kahraman; Diyarbakır ili
ne yapılan devlet hizmetlerinin isabetsiz olduğu ve 
Lice depremi dolayısıyla yapılan yardımların yerin
de olmadığı hakkında, buyurunuz. 

Sayın Kahraman, süreniz 5 dakikadır; lütfen 
mevzu içinde kalarak tamamlamaya çalışın. 

HALİT KAHRAMAN (Diyarbakır) — Saym 
Başkan, saym milletvekilleri; 

Diyarbakır'da, Silvan kazası üzerinden Hazro'ya 
giden telefon hattının iptali ile Diyarbakır'dan direkt 
olarak Hazro kazasına çekilen telefon hattı hakkın
da 25 muhtarm mazbatası, ki hepsinin imzalarını 
muhtevidir, kısmî azamisini okumaktan fayda mü
lahaza ediyorum. 

Mazbata, Ulaştırma Bakanlığına hitaben yazılmış
tır ve tarihi 8 . 12 . 1976'dır : 

. «Hazro ilçemiz vatandaşları ile köylü vatandaşla
rımız, vilâyetler veya diğer ilçelere telefonla konuş
maları için Hazro ilçesinin PTT hattı Silvan ilçesine 
bağlı olması nedeniyle Silvan PTT'sine bağlayıp ve 
orada vilâyet merkezine bağlandıktan sonra, bu kere 
vilâyet merkezince vatandaşlarımızın konuştuğu ilgili 
yeri bağlamaktadır. Bu durum eskiden beri bir çok ak
saklık ve geciktirmelere sebebiyet vermektedir. 

Bir vatandaş köyünden Hazro kazasına gelip de 
telefon muhaberesi yapmak istediği anda, saatlerce 
bekledikten sonra muhaberesinden vazgeçip üzülerek 
köyüne dönmektedir.» 

. İşte bu durum bu şekilde devam etmektedir. Muh
tarların isimlerini, müsaade ederseniz teker teker arz 
edeceğim : 

Hazro Cami Mahallesi adına Sıddık Özavcı, Bah
çe Mahallesi Muhtarı Fettah Uzunca, Topala Mahal
lesi Muhtarı Fcrsende Akdeniz, Işkar Mahallesi Muh
tarı Tevfik Cansevgiîi, Eîhuvan Mahallesi Muhtarı 
Refik Yiğit, Terdöken Köyü Muhtarı Selâhattin İz-
gi, Meşebağlar Köyü Muhtarı Ramazan Zerez, Yazgı 
Köyü Muhtarı Aziz Kapu, Ağırtı Köyü Muhtarı Şev
ket Süleymanoğlu, Sarıeri Köyü Muhtarı Şakir Tatlı, 
Ülgen Köyü Muhtarı Emin Hekimoğlu, Mutluca Kö
yü Muhtarı Seyfettin Duraky Koçbaba Köyü Muh
tarı Cemal Dargın, Bayır Köyü Muhtarı Halis Tu
ran, Yarınca Köyü Muhtarı Sahabettin Kağanaslan, 
Sarıçanak Köyü Muhtarı M. Zeki Arca, tncekavak 
Köyü Muhtarı Nuri Sörme, Kırkkaşık Köyü Muh
tarı Naif Kasterlsk, Gözlü Köyü Muhtarı Seyithan 
Çiftsüren, Kırmataş Köyü Muhtarı Mustafa Tan, Gö-
zebaşı Köyü Muhtarı Abdülkadir Kaplaner, Kavak-
lıboğaz Köyü Muhtarı Hasan Tunç, Dadaş Köyü 

Muhtarı Mahmut Deniz, Çiftlibahçe Köyü Muhta
rı Sabri Gül, Ormankaya Köyü Muhtarı Abdürrezzak 
Akkuş, Çökeksu Köyü Muhtarı Muhittin Tekin, 
Uzunargıt Köyü Muhtarı Emin Kurşun ve Hazo Mil
lî Selâmet Partisi İlçe Başkam Melîmet Emin Ba-
yırhan. 

Bunun neticesi, uzun süredenberi bu durum üzeri
ne yapılan müracaatlar, şimdiye kadar neticesiz kal
dığı için ba durumları yüksek huzurlarınıza getir
mek zorunda kaldım. Saym Ulaştırma Bakanlığının 
1977 bütçesinden bir ödeneğin ayrılıp bu mevzuun 
gerçekleştirilmesini bilhassa istirham ederim. 

Ayrıca, 6 Eylül 1975 tarihinde depremden dolayı 
ağır zarar gören binalar için 7 000 lira yardım, orta 
zararlar görenler için 5 000 liranın ev sahiplerime ve
rilmesi içm kararlaştırılmıştı. O tarihte bu paraların 
yarıları verilmiştir; diğer kalan yarısı için gerekli 
işlem tamamlandığı halde henüz ödenek gitmemiş
tir. Bu ödeneğin çabuklaştırılmasını Saym İmar ve 
İskân Bakanından istirham ediyorum. 

Ayrıca, Hani Millî Selâmet Partisi lîçe Başkanı 
Saym Hacı Mahmut Karayurt'a gelen mektubun iki 
satırını okumakla iktifa ederim : 

«İki ay içerisinde 2 000 konut bütün teşkilatla
rıyla hazırlanmış olup mağdur ve perişan Lice halkına 
teslim edilmiştir. Bizimkiler ise 15 ay bir kaç konut
ların panoları ayakta tutulmuşlar. Sözde Hani'ye 819 
konut yapılacaktır. Bunlar ne zamana kadar yapıla
caktır? Şu masum ve perişan Hani'liier bu ıstıraptan 
ne zaman kurtulacaktır?» 

Ayrıca, şurada konutların ara yoîJarı Karayolları 
tarafından yapılması gerektiği halde bu ana kadar 
Karayollannca yapılmamıştır; sadece Hani Belediye 
Başkanının özel kendi evinin yolunu 100 000 liralık 
kıymeti taşıyan, yani kapasitesinde bir yolu yapmakta
dır. Bugüne kadar ondan ötürü herhangi bir faaliyet 
yoktur, 

Bu durumu Sayın Bayındırlık Bakanı Fehim Adak 
b-^yin ilgilerine arz eder ve bu meyanda açıklamasını 
istirham ediyorum. 

Ayrıca, Lice kazasına bağlı bulunan Savat köyün
de *7 tane muhtarlığın yolunu kilitlenmiş vaziyette ve 
290 metrelik bir yol için defalarca müracaat edil
miş; durum Sayın Bakana intikal etmiş; Sayın Ba
kan vasıtasıyle Karayolları Genel Müdürlüğüne inti
kal etmiş, emir verilmiş, fakat bu ana kadar yapılma
mıştır. Bu yolun yapılması, bilmem ki kimin menfaa
tini engellemektedir ki, şimdiye kadar bu yol yapıl-
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mamaktadır. Buıfun için de Sayın Adak Beyin bu me-
yanda görüşlerini ve gerçekleri Yüksek Meclisin hu
zurunda açıklamasını istirham eder, hepinizi saygıyla 
selâmlarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalıraman. 

4. — Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, Adıgü-
zel Barajının temel atma töreni hakkındaki gündem 
dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Salâhattin Kılıç'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Adıgüzeî Barajı temel 
atma töreniyle ilgili gündem dışı söz isteğiniz var. 

Sayın Oral, sizden de rica ediyorum, süreniz beş 
dakikadır; lütfen mevzu içinde kalarak tamamlayı
nız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Evet Sayın Başkan, 
konuşmamın vesikalı bölümünü Sayın Bakana vere
ceğim, diğer kısmını da kısaca arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, buyu
runuz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Saym Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Adıgüzeî Barajının temel atma töreni nedeniyle 
Saym Cumhuriyet Haîk Partisi Genel Sekreteri Or
han Eyüboğîu bir demeç vermişti. Bu demecinde, ba
rajın 1965 yılında hazırlık çalışmalarının yapıldığını 
ve 1974 Programına alındığım ifade etmiş ve bunan 
ciddî bir hazırlıktan sonra bugünkü evreye geldiğini 
belirtmişti. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam tören sı
rasında, sanırım siyasî bir bunalım geçirerek, halkı 
da gördükten sonra şöyle bir konuşma yapmış. Di
yor ki : «Cumhuriyet Halk Partisi Geı?,e! Sekreteri
nin dünkü beyanatı tam bir yalandır.» Son Havadis 
ve Milliyet Gazetesi, aynen «Tam bir yalandır». Adı
güzeî Barajının katî proje ve ihale dosyası 1975 -
1976 yıllarında... Hemen, 1975'de projesi hazırlan
mış, milyarlık yatırımın hemen parası ayrılmış ve 
ihale edivermişler. (C. H. P. sıralarından «Yaparlar, 
yaparlar» sesleri) Evet. 

Ve devam ediyor : «22 Ekim 1976 tarihinde ihale 
ediîmişür. Bu gerçeğe göre Sayın Eyüboğîu hangi 
yüzle Denizli ve Aydın'lılarm yüzüne bakacak, doğru
su merak ediyorum.» 

Ben de şimdi, Saym Kıhç'ın hangi yüzü kızarmadan 
Parlamentonun ve halkın huzurunda çıkıp da bu gö
rüşmelere cevap verebilecek; ona ben de merak edi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, devam ediyor : «...Hep bir
likte görüyorsunuz ki, burada Cumhuriyet Halk Par
tisinin bir çöpü bile yoktur». Çöpü yoktur, ama çok 
şeyi vardır, kendisi de biliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuşmadan soma vesi
kaları, Devlet Planlama Teşkilâtının resmî belgeleri
ni ve istikşaf raporlarını, kendisinin bana vermiş ol
duğu yazılı cevabın metnini, 1974 yılında Ecevit Hü
kümeti tarafından programa alındığına dair olan ya
zısını size okuyacağım ve ciddî bir devlet anlayışı ve 
tutumu içinde olmayan bir Bakanın neler yapabilece
ğimi size göstereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bununla ilgili Adıgüzeî Bara-
jmm öyküsünü size anlatmam gerekiyor. Lütfederse
niz bunu bir kaç dakika içerisinde kısaca sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Denizli'nin Güney ilçesin
de temeli atılan Adıgüzeî Baraj ve Hidro Elektrik 
Santralı; sulama, enerji ve taşkın koruma amaçlı ola
rak. 3 ncü İnönü Hükümetince ele alınmıştır. Demok
rat Parti iktidarda ve Devlte Sü İşleri Genel Müdürü 
Sayın Demirel onun genel müdürü iken Adıgüzeî 
Barajı ile ilgili hiç bir çalışma yapılmamıştır. Sayın 
Demirel, Adıgüzeî Barajının ne mevkiini, ne yerini, 
ne de ismini dahi bilmiyordu. Ben Enerji Bakanlığına 
geldiğim sırada. (Gürültüler) 

Aksine 500 bin dönüm miktarındaki Çal, Çivril 
ve Baklan ovalarındaki arazilerin Işıklı rezervuann-
dan sulanmasının olanaksız olduğu, ekonomik bulun
madığı yolunda rapor hazırlatmıştı Sayın Demirel 
Devlet Su İşleri Genel Müdürü iken, Sayın Mende
res'in etkisi altında; kırsal bölgelerdeki, o bölgeden 
çıkan Menderes nehrinden bu 500 bin dönüm arazi
nin sulanmamasıyla ilgili bir raporu hazırlatmıştır. 
Rapor, Devlet Su İşlerinin arşivlerindedir. Sayın Kı
lıç da, o tarihte Devlet Su İşleri Etüd Plan Dairesin
de çalışan bir mühendistir. 

Böylece yıllarca Denizli'nin bağrından çıkan su, 
Denizli'nin bu kırsal ovalarını sulamadan bu bölge
nin yoksul halkının gözleri önünde zengin doğa ko
şullarına sahip Aydın yörelerindeki zengin ovalara 
su gereksinmelerini karşılamak durumuna getirilmiş
ti. Eski Başbakan Menderes'in Genel Müdürü Sa
yın Demirel, onun emriyle suyu Denizli'ye vermemiş, 
Aydın ovalarında yaptırdığı sulama kanallariyle bu 
ovalara akıtmıştı. Denizli; Çal, Vivril, Baklan ova
sının, Baklan'ın kırsal bölgelerindeki yoksul halk, 
önünden akan Menderes nehrine ancak göz yaşları
nı katabiliyor, bir damla sudan yararîanamıyordıı. 
1963 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Tabiî 
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Kaynaklar Bakanlığını kurduktan sonra, ilk Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olarak konuyu cesaretle 
ele aldım ve oynanan bu acı oyunun nedenlerine 
eğildim. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Aydın ovalarında, kendi bağrından çıkan suyun 
suladığı tarlalarda pamuk; toplayan Denizlilerin bu 
ıstırabını duyan o yörenin bir insanı olarak, hem Ay-
dın'ı, hem de Denizli'yi susuz bırakmamak için du
ruma el koydum. O tarihte Devlet Su İşleri Genel 
Müdürü Neşet Akmandor ve Etüd Plan Dairesi Re
isi de Selâhattin Kıhç'tı. Devlet Su İşleri Genel Mü
dürü Neşet Akmandor ile birlikte DSİ İzmir İkinci 
Bölge Müdürü Adnan -Sancar'a talimat vererek, Adı-
güzel Barajının yapılması ve Işıkh'da toplanan su
yun Çal, Çivril ve Baklan ovaiarımn sulanması için 
gerekli çalışmaları yapmak üzere, İzmir İkinci Böl
gede Planlama Amirliğinin kurulmasını istedik ve 
kurduk. İzmir İkinci Bölge Müdürlüğünde yapılan 
çalışmalar sonucu, ovanm Işıklı Barajından sulana
bileceği ve Adıgızel mevkiinde ikinci kez su depo
lanabileceği yolunda - Fotokopisi ilişik - Büyük Men
deres havzası su ve toprak kaynaklarının geliştiril
mesiyle ilgili Adıgüzel Barajını da içine alan 1965 
tarihli istikşaf raporu düzenlendi. 

Genel Müdür Neşet Akmandor, İkinci Bölge 
Müdürü Adnan Sancar ve ilgili teknik personelle be
raber barajın jeolojik yapısıyla ilgili toprak, kaz?, 
sondaj çalışmalarını yerinde izlemek üzere Adsgüzel 
mevkiine gittik. Baraj aksı üzerinde tetkiklerde bu
lunduk; ilgililer açıklamalarda bulundular, çalışma
larla ilgili tesisler kuruldu ve'makineler geldi. Bu ça
lışmalar sonucu genel plan hazırlandı; fotokopisi ili
şiktir, 12 . 2 . 1965 tarihli. 1965 yılında planlama ve 
proje çalışmaları sürdürüldü. Demirel Başbakan olup 
iktidarda Adalet Partisi gelince derhal çalışmalar 
durduruldu ve gerekli araçlar Adıgüzeller mevkiin
den uzaklaştırıldı. Bu durumu yakinen bilen Sayın 
Kılıç, o tarihte ortanın solunda olduğunu kamuoyu
na ilân eden Cumhuriyet Halli Partisinden aday ol
mak için eski Sanayi Bakanı Muammer Erten ve be
nim yanımdan ayrılmıyordu. Kontenjandan aday ol
mak istediğini söylüyor ve Demirel hakkında yakı
şıksız sözler sarf ederek, Cumhuriyet Halk Partisi
nin gözüne girmeğe çalsşıyordu. Girdi de.. Samsun'dan 
kontenjan adayı oldu. O tarihte Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu solcu Samsun kontenjan adayı, sonra da 
milletvekili olan sayın Kılıç; isteğimiz özesine De
nizli'yi sulaması söz konusu Çal, Çivril, Baklan yö
resine gelerek burada köylerde yapılan toplantılara 

katıldı; benimle birlikte Halk Partisi toplantılarına 
katıldı. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Alâkası ne? 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Benimle birlikte 

Halk Partisi toplantılarına katıldı. Cumhuriyet Halk 
Partisinin, bu ovaları sulamak için Adıgüzeller Ba
rajını yapacağım söyledi. Cumhuriyet Halk Partililer 
kendisini alkışlıyorlardı. Sonra seçimler sonucu Cum
huriyet Î-Ialk Partisi Samsun Milletvekili olarak Par
lamentoya katıldı. Bir süre Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sa-
ym Kılıç Deniirel'e hulul ederek Bakan! ;k teklifi al
dı ve derhal solculuğu bırakıp sağcı olarak A. P.'ye 
girdiği gibi, Adıgüzel barajının Adalet Partisinin ese
ri olduğunu söyleyiverdi. 

BAŞKAN — Sayın Oral, lütfediniz baraj hakkın
da bilgi veriniz. Bir dakikanız var sayın Oral. Onun 
için size ikaz ediyorum.. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Rakamları veri
yorum, geliyorum efendim. 

BAŞKAN — Baraj hakkındaki sözlerinizi söyle
mek imkânını bulaşınız diye. 

HAYRETTİN UYSAL (Sarakya) — Rakamları 
oku. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Adıgüzel Barajı, 
Ecevlt Hükümetince 1974 yılı programına alınmıştır. 
10 yıl bu projeye gereken önemi vermeyen Adalet 
Partisi iktidarının bu davranışına, Ecevit Hükümeti 
son vermiştir. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Cahit Kayra, barajı, program ve uygulama pla
nına 22 577 000 Türk lirası revize ödenekle almıştır. 
Yol ve site inşaatı çalışmaları başlamış ve 1974 yılın
da tüm ödenek harcanarak % 100 nakdî ve fizikî ge-
gerçekleşmc sağlanmıştır. O tarihte keşif bedeli 
652 151 000 lira olan baraj inşaatı ise, 1975 yılında 
başlanmak ve 1979 yılında tamamlanmak üzere Ece
vit Hükümetince programlanmıştır. Buna rağmen-
hunlar benim sözlerim değil, bunlar Devlet Planlama 
Teşkilâtının sözleri-1975 yılında Demirel iktidara gel
dikten sonra baraj için ayrılan 17 838 000 lira öde
nek Demirel Hükümetince önce revize edilerek 
12 343 000 liraya indirilmiş; sonunda, ancak 1 379 000 
lira harcanmıştır. Fizikî gerçekleşme % 11. 1976 yı
lında baraj için-bu yıl 1977 de açıldı, 47 069 000 lira 
ödenek ayrılmasına rağmen bir kuruş harcanmamış, 
sonra da 1977'nin başında, 9 Ocakta Adıgüzel'e gidi
lip bilinen nutuklarla temel atılmıştır. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Merasim için 
harcamışlar paraları. 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Demirci Hüküme
tinin barajla ilgili tek yanı, baraj ihalesinin kendi 
iktidar dönemlerine Taslamasından ibarettir. Oysa, 
hiç bir hizmetleri ve katkıları yoktur. 

İlişik Devlet Planlama Teşkilâtı Koordinasyon 
Dairesi Tetkik ve Tahlil Şubesinin hazırladığı, 
Önemli Projelerin 30 Haziran 1976 «Rapare» ada 
kitabının 313 ncü sayfasında-fotokopisini dağıttım -
Adıgüzel Barajının Cumhuriyet îiaük Partisinin ese
ri olduğu açıkça belirtildiği gibi, ilişik fotokopide gö
rülen Sayın Sclâhattin Kıhç'ra tarafıma yazdığî res
mî yazı var. Onun da fotokopisini verdim. 28 . 4 .1975 
gün 12/8 ve sayılı yazada Adıgüzclier Bagajının 1974 
yılı programına Ecevit Hükümetince alındığa ve in
şaatın yıllar içinde programlandığı ifade edilmiştir. 
Bunu söyleyen Saytn Kılıç, Ecevit Hükümeti prog
rama aldı diye Sayın Kılıç; merasimdeki topüuluğu 
görünce «Bir çöpleri bile yoktur» diyecek ' kada;* 
kendinden geçebilmiştir. Eğer Adıgüzel.. 

BAŞKAN — Sayın Ora!, vaktiniz tamamlandı, 
son cümlenizi bağlar mısınız? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Eğer Adıgüzel Barajını Ecevit Hükümeti 1974 

programına almamış olsaydı, Demire! bugün temci 
atamayacak, bu baraj daha uzun süre Cumhuriyet 
Halk Partisi iktdara gelinceye kadar bekleyecekti, 
10 yıl geciktirildiği gibi. Bütün bunları büyük bir 
bunalım sonucu inkar eden Sayın Kılsç, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterine barajla ilgili olarak 
demin anlattığım konuşmayı yapmıştır. Sayın Kılıç 
bu büyük yalanı kem de eski Genel ^MîMürü Süley
man Dcmirel'in gözüne baka baka söylemiştir. O 
Süleyman Demire! ki, bu halkın suyunu Aisp Aydın'a 
veren Devlet Su İşleri Genel Müdürü idi; «Bu ova 
sulanamaz» diyen adamdı. Barajla uzaktan yakından 
alâkası yoktu. 

O toplantıya gelen elleri nasırlı, susuzluktan ço-
raklaşnıış, kurumuş tarlaların sahipleri köylüler, Ay
dın ovalarında pamuk toplamaktan kanayan ellerine, 
yıllarca sıtmadan şişen karınlarına baka baka ken
dilerine yıllarca kan kusturan bu iki Bakanın yala
nını nefret ve acı ile dinliyorlardı. 

Devlet Planlama Teşkilâtınsın, Devlet Su İşlerinin 
ilişik fotokopisini verdiğim.. 

BAŞKAN — Sayın ©rai, vaktiniz tamamlandı. 
Lütfen son cümlenizi söyleyin. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 
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Sayın Kılıç bu büyük yalanın karşısında ezilecek
tir. «Yalan söyledi» diyor. Dün solcu, bugün sağ
cı sayın Kıhç'ln, Adıgüzeîler Barajının Adalet Parti
sinin eseri olduğuna dair sözlerine kargalar da güle
cektir. Mazinin ağır yükünü ömrü boyunca omuzla
rında hissedecek, söylediği bu korkunç yalanın altın
da belki vicdan azabı çekecektir. Sayın Eyüboğlu'na 
bilgiyi, biz, yani Sayın eski Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Cahit Kayra ile ben verdik. Rakamlara, 
belgelere dayanarak verdim. Bu barajın hazırlık çalış
malarında bulunan, bu konuda uğraşı vermiş ve su
lanacak o yörenin, o ovanın bir köyüne mensup bir 
kimse olarak verdim. 

BAŞKAN — Sayın Ora! lütfen son cümlenizi.. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
Yıllarca joksuliukla başbaşa bıraktığınız ve sula

rını alıp başkalarına verdiğiniz bu insanlardan özür 
dileyeceğinize, gözlerin?; baka baka yalan söyleyebi
lecek kadar gayri ciddî bir devlet adamı olacağınızı 
nereden bilebilirdik. 

Değerli arkadaşlarını, şimdi tekrar ediyorum: 
Suratınıza haykıran bu resmî belgelere rağmen ıslah 
'olacağınızı sanmıyorum. Bu barajı yine Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarı tamamlayacak, eserine yapılan 
yılların ihanetini size ödetecektir. Sayın Kıhç'ın, 
siyasa! ahlâk kurallarını ve ciddî devlet yönetimi an-
layışını çiğneyerek söylediği bu çirkin yalan, bu kür
sünün haysiyeti önünde eriyecek ve Türk siyasal ya
şamında çirkin ve meşum bir sofizm örneği olacak, 
daima gelecek parlamenterler ve Türk halkınca ha-
tırlanacaktsr. 

Şimdi sorabilir miyiz? Hangi yüzle bu Parla
mento huzurunda söz söyleyebileceksiniz? 

BAŞKAN — Sayısı Ora*, tamam, sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım. 

HÛDA t ORAL (Devanda) — Bitti efendim. 
Barajın Cumhuriyet Halk Partisine ait olduğunu 

bildiği halde, söylediği halde, bugün «Adalet Partisi
nin» diyen Sayın Kıhç.. (A. P. sıralarından gürültü
ler ve «Süresi geçti» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ora!, sözünüzü kesmek mec
buriyetinde kalacağım, lütfen bağlayınız. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Sayın Kılıç, konuşmasındaki garabetle ve yıkıcı 
eylemiyle adaletin temeli olamıyacağım savunan ka
mu şuuruna karşı... 
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BAŞKAN — Sayın Oral, sözünüzü kesmeye mec
bur kalacağım; lütfen bağlayın. (Başkan mikrofonu 
kapattı.) 

Kestim sözünüzü efendim. (A* P. sıralarından aya
ğa kalkmalar.) 

HÜSEYİN ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yirmi dakika oldu. Bu tür uygulamaya hakkı
nız yok. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Halkın bildiği ger
çekleri örtmeye gücünüz yetmeyecektir. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim, teşekkür ederim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, hepinize saygılar sunarım, Hukuk felsefesini 
getirdim. Sofizmin anlamını bilmiyorsa öğrensin. 
Devlet Planlama Teşkilâtının bütün raporları bura
da. Artık yıllardan beri parlamenter olan bu adamın, 
solcu Sclâhattin Kılıç'ın, sağcı Selâhattin Kıhç'ın ne 
olduğunu kamuoyu öğrenmelidir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cevap vermek üzere buyurun sayın Bakan. (A. P. 

sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
Adıgüzeller Barajının temel atılışı dolayısıyle Sa

yın Oral'ın gündem dışı olarak yaptığı konuşmada 
kullandığı çirkin ve yakışıksız kelimeleri birbirine ek
leyerek kendisine koîye olarak iade ediyorum; boy
nunda kalacaktır. (A. P. ssralanndan alkışlar) 

Milletimiz, 9 Ocak 1977 günü, 145 metre irtifamda, 
dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın bîr mühendis
lik, bir ekonomi abidesi sayılabilecek bir güzel eserin 
temel atılışına şahit olmuştur. 20 Ekim 1976 tarihin
de bir Türk müteahhidine, Bahattin Gören Firması
na ihale edilen bu tesisin, 3 ay kadar sonra, 9 Ocak 
1977'de temeli atılmıştır. Sayın Oral neden bahsedi
yor burada? 

HÜDAİ ORAL — (Denizli) Öncesini söyle.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Hepsini söyle
yeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Temelin öncesini 

söyle. Kim programa almış? Programa aldığımızda 
siz de vardınız orada. Yalan söyleme, öyle şey ol
maz. (Gürültüler) 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Mayanda ya 
lan var, bozuk. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin Sayın Hatibe. 

Sayın Oral, Sayın Oral lütfen müdahale etme
yin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Olay bellidir, 
yeri bellidir, şahıslar bellidir; resim ortaya çıkmıştır. 
Sayın Oral resim ortaya çıktıktan sonra fotomontajla 
kafasını bu resme ilâve etmek istiyor ki, bu müm
kün değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Evet, sen kafam Ada
let Partisine monte ettin. Bizden montajı çıkarttın, 
Adalet Partisine montajı kurdun. (Gürültüler) Büt
çe Komisyonunda görüşeceğiz seninle. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral, Sayın Oral 
yeter.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — 31 Mart 1975 
tarihinde Hükümet olduk. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Bizde de Ba
kanlık var, gel. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — 31 Mart 1975 
tarihinde Hükümet olduğumuz zaman, bütün mesele
lerin üzerine vardık, barajlar meselesinin de üzerine 
vardık. 

31 Mart 1975 tarihinde Adıgüzeller Barajının ka
ti projesi yoktu. Evet, 1974 programına konulmuş
tu. (C. H. P. sıralarından «Haa..» sesleri) 

İşinize geldiği zaman.. 
Evet kâğıtta vardı. Kendini beraat ettirmek için 

Cumhuriyet Halk Partisini buraya sokuyorsun sen. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Senin yerin ne bura

da? Niye söylemedin orada halka da? 
BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral, Sayın Oral, 

lütfen müdahale etmeyiniz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — 1974 Progra
mında vardı; ama programda olanın çöpü yoktu ora
da; iddia ediyorum.. (Gürültüler) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Niye toplantıda söy
lemedin? Niye orada söylemedin Cumhuriyet Halk 
Partisi programa aldı diye? Sahtekâr. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — 30 bin adamla 
temel yerine gittik, yol bile taze idi, yol bile, 

BAŞKAN — Sayın Oral.. 
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HÜDAİ ORAL (Denizli) — Yalan söylüyorsun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yalam sen 
söylüyorsun (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan.. 
ENERJİ YE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Üstüne var
dık, kati projelerini tamamladık, ihalesini hazırla
dık... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — 1977'de adımızı niye 
söylemedin? «Bir çöpü bile yok» dedin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Oral, lütfen karşılıklı konuş
mayın efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — 20 Ekim 1976 
tarihinde bir Türk firmasına ihale ettik. Maliyeden 
vizesi geçti, Sayıştaydan vizesi geçti, yer tespiti ya
pıldı; yollar 1975-1976'mn damgasını taşır ve gittik 
yerinde temel attık. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Onlar zaten olacak
tı, onları sen mi yaptın? 

HÜSEYİN ÖZDEMİR (İstanbul) — Lütfen din
lemek nezaketini göstersinler Sayın Başkan, Meclisi 
suiistimal ediyorlar. (Gürültüler) 

, BAŞKAN — Siz de bağırıyorsunuz efendim. Siz 
de yerinizden bağırıyorsunuz efendim (Gürültüler) 
Siz de susun, o da sussun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Saym Oral, 
bu vesile ile şahsım hakkında birçok şeyler söyle
miştir. Bir şahsî siyasî hesaplaşmanın yerinin bura
sı olmadığım biliyorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hesaplaşanıazsınız 
ki zaten. 

BAŞKAN — Sayın Oral, sizi dinlediler, siz de lüt
fen dinleyin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Günü gelecek -
tir, Denizli'de, hatta geriye dönerek Cumhuriyet 
Halk Partisinin 1964 Yenimahalle kongresinden baş
layarak, kimler Başkanlık Divanına Kasım Gülek 
ekibinden, kimler Başkanlık Divanına Kemal Satır 
ekibinden seçildiğine kadar giderek, Denizli'de hazır 
olan şahitlerin huzurunda hesaplaşacağız. Cenabı 
Hak bunu bize kısmet edecektir. (Gürültüler) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — O benim Cumhu
riyet Halk Partisinde Partili olma haysiyetim. Ben 
Cumhuriyet Halk Partili kaldım. Demirel'i tenkit 
edip, «Mason» diyen ekip reisi sendin solcu olarak. 
(Gürültüler) Sen solcu musun, sağcı mısın?.. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral, lütfen mü
dahale etmeyin sayın Oral. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Ecevit' 

ten sor; hiç bir zaman solcu olduğumu söyleyip, söy
lemediğimi. Kabul ediyorum şahitliğini. (Gürültüler) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — «Mason» diyordun 
Sayın Demirel'e. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Çivril'de ma
son diyordun Demirel'e (Gürültüler, Başkanın tok
mağa vurması) 

BAŞKAN — Sayın Oral, lütfen müdahale etme
yin. 

Sayın Erçelik lütfen müdahale etmeyin efendim.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, temel atma hadiseleri içerisinde cereyan et
miştir bir rahatsızlık. Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Genel Sekreteri bir gün önce radyoda bir be
yanat veriyor; ne demek istiyor, ne demek istediği 
belli değil. Anlaşıldı ki, şimdi, Cumhuriyet Halk Par
tisinin Genel Sekreterini yanlış istikâmete sevk eden, 
belki biraz da sadece parti mülahazalarıyla değil, 
şahsî mülahazalarla burada kürsüde de itiraf ettiği 
gibi, Sayın Oral'dır. 1974'te programda varmış.. (Gü
rültüler) 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Demirel'e 
«Mason» diyordun Çivrilde, Mason mu? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Şahsi mülahaza bu. 
O ovalarda beraber dolaştık Cumhuriyet Halk Par
tisi milletvekili olarak. 

BAŞKAN Sayın Oral, Sayın Erçelik.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Evet 1974 
Programında vardı; ama hesabınıza geldiği zaman 
1974 Programının sizin tarafınızdan hazırlanmadığı
nı, Talû Hükümeti tarafından hazırlandığını söylü
yorsunuz.. (A. P. ve C. H. P. sıraları arasında kar
şılıklı müdahaleler ve gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Şimdi, 1974'te-
ki programı ifade ediyorsunuz. Peki, vardı da ne ol
du? 1974'te vardı da, hatta 31 Mart 1975'e kadar siz
den sonraki yani Sayın Ecevit Hükümetinden sonra
ki Sayın Irmak Hükümetinin Enerji Bakanı da bu
gün sizin partinizin mensubu, Devlet Su İşleri Genel-
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Müdürü sizin vaktinizde tayin edilmiş Genel Müdür 
olduğu halde, sayın Müsteşar da, bugün Cumhuriyet 
Halk Partisinin Ankara İS Başkanı olan o zamanki 
Sayın Müsteşar da 31 Mart 1975'e kadar iktidarda 
kaldıkları halde, her şeyi hazırdı da niçin ihale edip, 
gidip temelini atmadınız veya ihale etmediniz? (A. P. 
sıralarından alkışlar, C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Kıbrıs Harbini bir 
tarafa bırakıp da baraj temeli mi atmaya gidelim? 
Milletin milyonlarım yiyorsunuz temel atma tören
lerinde. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Oral. Sayın OraL. (Başkanın 
tokmağa vurması) Sayın OraL. 

ENERJİ "VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, gerçekten bir barajın inşaat safhasına gelin
ceye kadar pek çok merhaleler, pek çok çalışmalar 
yapılır. Hatta 1/200 000'lik harita da kullanılır. Kal
dı ki, Türkiye'nin İ/200 000'lik haritası Osmanlı İm
paratorluğu döneminde yapılmıştır. Sayın Oral'ın 
mantığı ile gidersek, o zaman İttihat ve Terakki Hü
kümetlerinin de bugün Türkiye'de yapılmış olası 
barajlarda hissesi vardır. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — DemireFe 
Çivril'de; «Mason» elemedin mi? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Demek ki projelere 
dahil etmek «Çöpü dahi yok» demekmiş, öyle mi? 

BAŞKAN — Sayın Erçclik.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — İsteyen, iste
diği metotla müstakbel hükümetlerin herhangi bir 
bakanlığına, hatta Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına adaylığını koyabilir. Bu, önce milletin, son
ra da partisinin bileceği iştir. 

Şimdi, milletimiz 145 metre irtifada 1 milyar li
ralık bir barajı kazanmaya başlamıştır, inşaat başla
mıştır bütün unsurlarıyla. Projenin tamamı 2,5 mil
yardır. 522 bin dönüm güney ovalarında, batı ova
larında, barajın matlabmdaki ovalarıda sulayacağız. 
190 bin dönümü taşkından koruyacağız ve 210 mil
yon kilovat/saat da enerji üretilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Adıgüzeller Barajı sadece 
mansabma hizmet eden değil, membaına da hizmet 
eden bir barajdır. Bu sayede mansaba giderek, Ay
dın, Nazilli, Söke ovalarında bugün sulama için kul
lanılan suları, yukarıda Işklı ve Irgılh ovalarında kul
lanmak mümkün olacaktır. Böylece, Adıgüzeller Ba
rajı sadece mansap ovalarına değil, Büyük Menderes 

Nehrinin memba ovalarına da, ismiyle, Baklan ve Çiv
ril ovalarına da hizmet edecektir. Nitekim, Baklan 
ve Çivril ovalan 488 bin dönümdür ve bunun kati 
projeleri hazırlanmıştır ve 1977 icra programına 
da konmuştur. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Benimle, Çal ve 
Çivril ovalarını dolaştın mı, dolaşmadın mı? 

BAŞKAN —Lütfen efendim.. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — O konuşmaları yap

tın mı, yapmadın mı? 
BAŞKAN — Sayın Oral.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Şimdi; «Ha
yırlı, uğurlu olsun» diyemeyenleri bile içine alarak.. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Ne biçim usulsüzlük 
bu? Sayın Başkan, durmadan müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, sizin söylediğiniz usulde 
var mı? Sizinki de yok beyefendi, siz de susun, o da 
sussun lütfen. Siz, usulsüzlüğü işaret ederken ayrıca 
usulsüzlük yapıyorsunuz, lütfedin. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Sadece bize söy
lüyorsunuz Sayın Başkan. Mutlaka bize mi söyleme
niz lâzım? 

BAŞKAN — Müdahale eden herkese söylüyo
rum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bazıları, bizim yılda 50 baraj programından 
gayri memnun gözüküyorlar. Kendilerine iftiharla 
söyleyeyim ki, 1 Mart 1977 olduğu zaman 48 baraja 
ulaşmış oîacağjz. Ülkemiz büyük bir gelişme göster
miştir. Bir avuç Türk mühendisi bu alanda fevkalâ
de büyük gayret göstermiştir. 31 Mart 1975 tarihine 
geldiğimiz zaman Devlet Su İşlerinin inşa halindeki 
barajlarının sayısı 20 - 21'dir. Her barajın 4-5 sene 
sürdüğünü düşünürseniz, bir yıllık baraj yapma ka-
pasiteKi 5 veya 6 idi. 

O halde, biz bu kapasiteyi 48'e çıkarmışısızdır. 
Bundan memnun olmanız lâzım. Evvelâ; «Projesi 
yok» dediniz, hepsi için dediniz, Adıgüzeller için de 
dediniz. Dediğiniz onun için doğruydu, tamamladık. 
«Forası yok» dediniz; «Yolu yok» dediniz; «Prog
ramda yok» dediniz; ama hepsini tamamladık. Eser
leri kötüleyerek hizmet yarışmasına iştirak edemezsi
niz. Biz, 50 baraj iddiasıylc ortaya çıktık, 1 Mart 1977' 
de 48 barajın ihalesini yapmış olarak Türk milletinin 
huzuruna çıkmış olacağız.. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — 1976'da kaç para 
harcadınız? 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bu hizmetlere 
devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — 1975'te kaç para 

harcadınız? 
BAŞKAN — Sayın Ora!, lütfen efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Kaç para har
cadığımızı Bütçe Komisyonunda göreceksiniz. 1976 
Programına girmiş olan bütün projelerin 1 Mart 
1976'da tamamının inşaatı başlamaz, kimisi Martta 
başlar, kimisi Nisanda. Bu, Türkiye Cumhuriyeti, 
Türkiye Cumhuriyeti olduğundan beri böyle.. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Kaç para 
harcadınız? 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikasyo
nu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 ne i, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144) 

BAŞKAN — Meclis Araştırma önergeleri vardır, 
okutup bilgilerinize arz edeceğim: 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de Köy Elektrifikasyonu MC İktidarı dö

neminde ki program dışı zorlamalarla büyük aksa
maya uğramış ve Sayın Demirel'in basın toplantıla
rında ve yurt gezllerindekl vaatleri hiç bir zaman 
gerçekleşmemiştir. Başbakanın Kütahya gezisinde 
vaat ettikleri köylerde elektrik hâlâ yanmamış ve 
önümüzdeki yıllarda da yanacağa benzememektedir. 
Ashnda Türkiye'deki! elektrik malzeme ve direği imal 
eden kurumlar dokuz yüz civarında köye elektrik ve
recek malzeme üretmektedir. Geçilen senato seçimle
ri döneminde tek tek bölgelere tesisi îamamlayama-
yacâk şekilde yayılan malzemeler tesis programlan
ın büyük çapta aksatmıştır. Sayın Demire!, ve onun 
Enerji Bakanı bazan 1 700 köye hazan 2 500 köye 
1976 yılında elektrik vereceklerini söylemektedirler. 

Hal böyle iken, halen Kütahya ve kazalarımda 
1969 - 1976 programlanılın 1974 dönemi hariç hiç bi
risi % 15'in üstünde gerçekleşmemiştir. 1975 - 1976 
programlarına hiç bir bölgede e! sürülmemiştir. Bu 
gidişle 1975 - 1976 programlarının gerçekleşme za
manları bir meçhul olarak kalmaktadır. Köylerde ora
ya buraya atılmış tek tük direk ve malzemeler ço-

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — • Elbette 22 
Ekimde.. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sizin 
harcamadığınızın çok çok katını harcadık. Adıgüzel 
Barajı milletimize hayırlı uğurlu olsun. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler, A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yeniçeri Ocağı 

döneği. Dönekler keskin olur, keskin olur. A. P. 
Grupu seninle alay ediyor, alay. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

cuklara oyuncak olmakta ümidini yitirmiş köylüler 
bu direklerle bazı bölgelerde köprü yapma ve diğer 
benzeri .-ihtiyaçlarını giderme yollan aramaktadırlar. 
Bazı direkler ise yo! kenarlarında çamurda balçıkta 
heder olup gitmektedir. Seçim yılı olan 1977'de de 
nükümel gesıe bîr çok bölgelerde eskilerini gerçek
leştirmek şöyle dursun üç beş direkle kandıracak ye-

• 

ni insanlar arama istidadında görülmektedir. 
i 

I TEK Kurumunun ilgili dairesi zaman zaman mü-
j. teahhitîere gerekli malzemeyi verememektedir. TEK 
ı Kurumu bu malzemeyi temin edecek gerek para ge-
j sek döviz kaynaklarından mahrum edilmektedir. Mü-
I teahhit alacaklarının ödenememeğinden dolayı mü

teahhitlerle ilgili anlaşmalar zaman zaman senelerce 
uzatılmaktadır. 

Müteahhitler Devletten ihaleyi alırken taşıma ku
yu kazma ücretlerini alınış olmalarına rağmen köylü
lere birçok yerde bu işi bedava yaptırmakta ve hat
ta hu işi bedava yapan köylere öncelik tanımakta ve 
böylelikle ayrıca ikinci bir kâr sağlamaktadırlar. Ba-
zı müteahhitler Ana enerji nakil hattını öncelikle 
yapmaları gerekirken onu en sona bırakmakta elek
triği en son gidebileceği köylere parasız çalıştıkları 
için köy içi tesisleri yapmakta ve bu tesisler bazı tah
ta direkler senelerce hiç işe yaramadan ayakta dur
makta ve çürüyerek ekonomik ömrünü tamamlamak
ta elektrik yandıktan kısa bir dönem sonra da yeni
lenme durumu İle köylüye ikinci bir yük olmakta
dırlar. Katılım payım yüksek miktarda vermiş olma
larına rağmen köyler uzun süre elektrik beklemekte 
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ve MC anlayışı ile de buna mahkûm edilmiş görün
mektedirler. Köylümüz bu işten çok şikâyetçidir. MC 
İktidarı 1976 programında Kütahya'da seksen bir 
köye elektrik vereceğini söylemiş olmasına rağmen 
bu köylerden hiç birisine tek direk dahi dikilmemiş-
tir. Bu durum 1975 senesinde ve böyle olduğu gibi 
1969 senesine kadar aynı tabloyu göstermektedir. 

Bu olayların ışığı altında. 
1. Köy Elektrifikasyonunda^ plan gerçekleşme 

oranını doğru olarak tespit etmek, 
2. Yapılmış hatların bakımının arızalara sebep 

olmayacak şekilde yapacak örgütü bulup saptamak, 
3. Plân ve programın gerçekleşmesindeki aksa

maların nedenlerini tespit etmek, 
4. Bugüne kadar gerçekleşmemiş ve bundan son

ra da gerçekleşmesinin uzun süre alacağı belli olmuş 
yatırımların nasıl bir yöntemle gerçekleşeceğini tes
pit etmek, 

5. Müteahhitlerin sistemli bir çalışma içine gire
bilmeleri için nasıl bir yöntem gerektiğini saptamak, 

6. Programa alınıp 1969 senesinden bu yana ger
çekleşmeyen köy elektriklerinin yanabilmesi irin na
sıl bir çalışma yönteminin uygulanacağım araştırmak 
için Kütahya, Tavşanlı, Domaniç, Emet, Simav, Ge
diz, Altıntaş bölgelerinin pilot bölge alınarak Ana
yasanın 88 ve içtüzüğün 102, 103 ncü maddeleri ge
reğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımla. 
Kütahya Sinop 

Hâşim Benli Yalçın Oğuz 
Burdur Zonguldak 

Osman Aykul Zekâi Altınay 
Zonguldak Balıkesir 

Kemal Anadol Necati Cebe 
Erzincan Adana 

Nurettin Karsu Osman Çıtmk 
Urfa Tekirdağ 

Celâl Paydaş Ömer Kahraman 
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ye sırası 

geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 9 
arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin edecek 
olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasındaki 
gecikmeleri saptamak amatıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/145) 

BAŞKAN — Bir başka önerge daha var, onu da 
okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hava kirliliği Ankara'da hat safhaya ulaştı. Ted

bir alma durumunda olan hükümet korkunç bir 
umursamazlık içinde görünüyor. Dumansız yakıt ko
nusunda olan çalışmalar halen bir çıkmazın içinde en 
doğal hakkınızı göğsümüzü gere gere nefes alma hak
kımızı dahi kaybetmek üzereyiz. Hükümetin bu ko
nudaki umursamazlığı Seyitömer dumansız yakıt te
sislerinde bütün çıplaklığı ile ortada durmakta bu te
sislerin açılışından altı ay sonra dahi üretilmiş bir 
gram dumansız yakıt yok. Üretilmeye çalışılan kö
mürler yerinde yanmakta. 

Sayım Başbakan 31 Temmuz 1976 günü Kütahya' 
da Seyitömer dumansız yakıt tesislerini işletmeye 
açarken bu kış tesislerden 120 bin ton dumansız ya
kıt elde edileceğini söylemiş ve tamamlanmamış, ya
kıt üretmemiş tesisi Ankara'dan götürülen toz kok 
kömürleri ile işletmeye açmıştı. 

Seyitömer dumansız yakıt tesislerinin nasıl bir ma
cera olduğu Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun 1971 - 1975 dönemlerindeki raporlarında ihale 
safhasındaki durumundan bakanlık teftiş heyetindeki 
macerasına kadar M. C. iktidarının yatırım politika
sındaki gayri ciddî durumu gösteren bir ibret vesi
kasıdır. 

73 B 030 060 proje numarası ile T. K. 1. Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen dumansız yakıt 
projesine 1975 yılı için ilk defa 40 milyon ura bir 
ödenek ayrılmıştır. Yıl içinde Yüksek Planlama Ku
rulunun 5 . 8 . 1975 tarih 116 sayılı kararı ile söz 
konusu tesisin proje tutarı 24 milyon lira artırılarak 
197 milyon 227 bin liraya 1975 yılı ödeneği de di
ğer projelerden 75 milyon ödenek aktarması yapıla
rak 115 milyon liraya çıkarılmıştır. Bu ödeneğe kar
şılık 1975 yılında tesis için 104 milyon 22 bin lira nakit 
harcama yapılmıştır. Yıl içinde fizik yatırıma intikal 
eden yatırım ise 46 milyon 341 bin liradır. 

T. K. t. Kurumu kömür üretimi için araç ve ge
reçlerini temin edecek gümrüklerdeki mallarını çeke
cek ve diğer işleri için yatırım olanakları bulunma
dığı bir zamanda ihale ettiği Seyitömer dumansız ya
kıt tesisleri ihalesinde kuruluşun menfaatlerinin ko
runmadığı tesisten elde edilecek dumansız yakıtın 
kalitesi bakımından gerekli etütlerin tam olarak ya
pılmadan tesisin siparişine geçildiği anlaşılmaktadır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporların
da konunun bakanlık teftiş kurulu tarafından incele-
ttmıesi defalarca ısrarla istenmiştir. Hatta bu konu
da bir ara rapor dahi tanzim edilmiştir. Bu temenni-
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lere verilen cevapta ihale safhasında kurumun men
faatlerinin korunduğu belirtilmekle yetinilmiş ve te
sisin 1975 yılmda biteceği anlatılmıştır. Bakanlık ise 
konu tetkik ettirilecektir demekle yetinmiştir. 1976 
yılı Kamu Iktiısadî Komisyonu çalışmaları esnasında 
Enerji Bakanlığı ile ilgili teftişlerin zamanında yapıl
madığı konusundaki itirazımıza müsteşar derhal yap
tırılacaktır cevabını vermiştir. 

1974 yıh denetim raporunda 145, 146 ncı sayfa
larda aynı konuya değinilmiş ve aynen bu müşahade-
lerin ışığı altında 1973 yıh denetim raporundaki açık
lamalar da göz önünde bulundurlarak bundan son
raki T. K. 1. Kurumunca yaptırılacak bu kabil ihale
lerde aynı durumun tekrarlanmaması için bakanlık
ça yaptırılacak tetkikin biran önce sonuçlandırılması 
yerinde olacaktır denilmektedir^ 1977 yılının şu anı
na kadar söz konusu tesisin ancak kurutma kısmının 
çalıştırılmasına uğraşıldığı karbanizasyon ve koklaş
ma tesisinin işletmeye alınamadığı görülmektedir. Şu 
ana kadar bütün ısrarlara rağmen tesisin ihale safha
sı ite ilgili bir inceleme yapılmamıştır. Bu gerçekler 
karşısında Seyitömer dumansız tesisleri ihalesinde 
T. K. f .Kurumunun menfaatlerinin korunmadığı te
sisten elde edilecek dumansız yakıtın kalitesi bakı
mından gerekli etütlerin tam olarak yapılmadan te
sisin siparişine geçildiği görüldüğünden büyük kö
mür kaybına sebep olan tesisin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeler, tesis maliyeti, işletme maüyeti ile 
proje verileri ve istetme giderleri de dikkate alınarak 
Anayasanın 88, İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri 
gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını rica ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Kütahya 
Haşini Benli 

Aydın 
tsa Ayhan 

Muğla 
Halil Dere 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Antalya 
Fahri özçefa'k 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Manisa 
Hasan Zengin 

Burdur 
Osman Aykül 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve şua
sı geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 arka
daşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen Şeker 
Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiyemizde şeker istihsal ve istihlâk muvaze
nesinin kurulabilmesi şeker pancarı potansiyeli olan 
yörelerin saptanması sonucu Kasım 1974 tarihli ra
porla : 

Amasya - Ankara - Kastamonu ve Turhal şeker 
fabrikalarının pancar ekim alanlarında 1 124 000 
tonluk pancar üretiminin fazla olduğu saptanmış ve 
Ankara - Amasya - Kastamonu ve Turhal şeker fab
rikalarının tevsi ve modernize edilmelerinden sonra 
opttmal kampanya süreleri içerisinde isteyebilecek
leri pancarlar forse çalışmaları halinde dahi 750 -
780 bin tonluk pancar üretiminin fazla olduğu kanıt
lanmış bulunduğundan : 

Günlük pancar işleme kapasitesi 600 ton olan 
II nci bir şeker fabrikasının Ankara - Amasya ara
sında kurulmasının zorunluluğu görülmüş ve Çorum 
Vilâyeti hudutları içinde 7 adet fabrika yerleşim ye
rinin tespitinin yapılmasına başlandığı şurada Baş
bakan Yardımcısı ile Sanayi Bakanının siyasî tercih-
Beri ve müdahaleleri açısından yer tespit raporları 
tanzim ettirilmiştir. 

Siyasî tercih nedeniyle ekonomik olmayan fizi
bilite raporunun memleket ekonomisini dar boğaz
lara sokacağını 25 . 2 . 1975 tarihli mektuplarımla 
Başbakanlığa, Devlet Planlama Dairesi Başkanlı
ğına, Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Mü
dürüne bildirmiş oümama rağmen siyasî tercihlerin 
sürdürülmesine devam edilmiş ve bu bakımdan da 
iki sene fabrikanın temeli anlamamıştır. 

Fabrikanın temelinin atılmasının gecikmesi ne
deniyle 4 . 10 . 1976 tarihinde Başbakanlığa vermiş 
olduğum yazılı soru önergeme de tatmin edici cevap 
vcrjîmemiş ve soru önergemin Sanayi Bakanlığına 
havale edilmiş olmasından dolayı siyasî tercihin de
vam ettirildiği anlaşılmıştır. 

Bu gidiş memleket ekonomisi yönünden doğru 
değildir. Siyasî tercihler ekonomiyi dar boğazla
ra sokacak biçimde yapılmamalı ve yapünlmamalı-
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dır. Çünkü: Hiçbir siyasinin fabrika yerleşim yerini 
sıhhatlice bizzat saptaması mümkün değildir. 

Yukarıda kısaca izahına çaîışıüdığı şekilde kısır 
düşüncelerle vc partisel menfaatler, uğruna . fabrika 
yerleşim mctkezlerinin seçimi ve yine siyasî tercihle
re göre fizibilite raporlarının hazsrlattırılması ve bu 
raporlara göre fabrika yerleşim yerlerinim tespiti 
Dev'etîmize ve milîe'timizc her sene ve fabrika başı
na 60 İM 70'şsr mi'yoh lira zararlar yükleyecek bu 
zararüar milyarlara erişecektir. 

Çorum'da yapılması kararlaştırılan şeker fabri
kasının yerleşim yerine en elverişli olan yörelerin 
şanskrı gsz'JemKlş, bo! olan su potansiyeli çeşitti ba-
hanemde köraTtenmiş veya yok gösterilmiş, yakın me
safeden pancar nakliye, taşıma imkânlarını sağlaya
cak ve ucuza maîedecek çevre yolları gizlenmiş, ra
porda gösterilmemiş, elektrik enerjisi nakil hattı ol
duğu halde hiç yokmuş gibi değerlendirilmiş, Çankı
rı - Sülükîü Tren İstasyonunun mesafesi nazara a2m-
ınamış, Bayat kazamızda yetişen şeker pancar mik
tarları saptanmamış ve Bayat kazamızda pancar kan
tarının kurulması olasılığına değer verilmemiş, Çan
kırı - Süîük'ü kantarından Bayat, İskilip, Çorum as
faltından Suluca Şeker Fabrikasına her sene nakle
dilen 100 bin tona yakın şeker pancarları fizibilite 
raporlarında ve yer tespit hesaplarında gösterilme
miştir. 

Siyasî vaatler doğrultusunda yatırılmak istenen 
yer tespit raporlarının sonucu saniyede 300 litre su
yun bulunmadığı anlaşıldığı zaman Devlet Su îşkri 
zorlanarak yer altı suyu buıümak içîsı çalışmalar yap
tırılmakta ve suyun bulunamadığı için de 1980 sene
sinde üretime geçmesi lâzım gelen Çorum Şeşer Fab

rikasının iki seneyi aşkın zamandan beri temeli dahi 
anlamamıştır. 

Bugünün modern işletmeciliğinde asgarî masraf
la azamî mal üretiminin sağlanmassna çalışmak ve 
ekonomimize zarar verecek biçimdeki siyasî tercih
lerden vazgeçmek zorundayız. 

İktisadın temel unsuru olan fabrika yerleşim yer-
Herinin âdi! ve sıhhatli yapılmasının şartları karşısın
da Çorum'da yapılacak şeker fabrikasının yer tespit 
raporunun sıhhatli olmadığı, siyasî söz ve vaatler 
doğrultusunda fizibilite raporları düzen'ettiriMiğini, 
ekonominin gereklerine değer vcrilemdiğini saptamak 
ve iki seneyi aşkın zamandan beri fabrikanın iemc-
21nin dahi atılmayışınîn sebeplerini incelemek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğüsün 
102 ve 103 ncü maddeleri gereğince b"r Meclis Araş
tırması açıDsıasını saygı i!e arz ve tek'-if ederiz, 

5 . 1 . 1977 

Çorum Milletvekili 
Etem Eken 

Eskişehir Milletvekili 
Niyazi Onal 

Afyonkarahlsar Milletvekili 
Süleyman Mutüu 

Ankara Milletvekili 
Muammer Alıcı 

Elâzığ Milletvekili 
Orhan Senemoğhı 

Gaziantep Milletvekili 
Mehmet ö.zmen 

Ankara Milletvekili 
Osman Ceran 

Siirt Milletvekili 
A. Baki Cartı 

Kütahya Milletvekili Kırkîareli MiBetvekifi 
Haşlm Benli Tankut Akalın 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun Çarşamba günleri genel 
görüşme ve Meclis araştırması ile sözlü soru önerge
lerinin görüşülme sürelerinin değiştirilmesine dair 
Önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kwrulu önerisi var 
okutup, tasviplerinize arz edeceğim. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 81 

Danışma Kurulunun 11 . İ . 1977 Sah günü yap
tığı toplantıda, gündemin 50 nci maddesi uayrmca 
Genel Kurulun 9 . 11 . 1976 tarihli 5 nci Birleşimin
de denetim konularına ayrılması kabul edilen Çar
şamba günlerinde, saat 18.00'e kadar genel görüşme 

ve Meclis araştırması önergelerinin, 18.0ı0'den 19.00'a 
kadar da sözlü soru önergelerinin görüşülmesinin Ge
nel Kurula önerilmesi uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

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

Hayrettin Uysal Oğuz Aygün 
M. S. P. Grupu D. P. Grupu 

Başkanvekili Görevlisi 
S. Arif Emre Vedat önsal 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — SEÇİMLER 

/. •— Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonundaki açık üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Değerîi arkadaşlarım, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda açık bulunan bir 
bağımsız üyelik içiıı̂  Ordu Milletvekili) Sayın Mustafa 
Kemal Gönül aday olmuştur. 

Başka aday olmak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Mustafa Kemal Gönüi'ün adaylığını oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ermeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir 
bağımsız üyelik için şimdiye kadar müracaat eden ol
mamıştır. Bağımsız üye arkadaşlar arasında aday ol
mak isteyen varsa, yazılı olarak Başkanlığa müracaat
larını rica ediyorum. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Milli Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları. (1/270) (S. Sayısı: 325) (1) 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine 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) (2) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, evvelki oturumlar
da alınmış olan karara göre, açık oylama işlemi, sıralar 
arasında kutular gezdirilmek suretiyle ve bilâhara da 
kürsü önünde bekletilmek suretiyle yapılacaktır. Ar
kadaşların oylamaya katılmalarını rica ederim. : 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bir önerim 
var; kupaların sayılmasının saat 19.00'dan sonra ya
pılmasını öneriyorum. 

BAŞKAN — Bittiği zaman yapıyoruz 
oylama işlemi bittiği zaman yapıyoruz. 

efendim, 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 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) (3) 

BAŞKAN — Mahallî İdare seçimlerine dair ka
mın teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden de
vam edeceğiz.' 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?.. Hükümet adına yetkili Mahallî İda

reler Genel Müdürü yetki belgesini Başkanlığa ver-

Teklif in tümü üzerindeki görüşmeler geçen birle
şimde bittiği için şimdi kanunun maddelerinin mü-

(1) 325 S. Sayılı basmayazı 23.11.1976 tarihli 
11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 292 S. Sayılı basmayazı 7 . 12 . 1976 tarihli 
15 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 415 S. Sayılı Basmayazı 4 . 1 . 1977 tarihli 
27 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

zakeresine geçilmesini oylarınıza arz edeceğim: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nei maddeyi okutuyorum: 

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî 
İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26 . 6 . 1973 tarih ve 1781 sayıh 
Kanunla 1977 Haziran ayında yapılması gereken, 
Belediye Meclisi üyeleri, belediye başkanları, İİ Genel 
Meclisi üyeleri, köy ve muhtar ve Bıtiyar heyeti üye
leri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri se*-
çimleri 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz alan sa
yın arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Sayın Osman Aykıd, Sayın Hasan Yıldırım, Sa
yın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Ekrem Kangal 
Sayın Hasan TosyabV Sayın Mustafa Cesur ve: Şar 
ym Celâleddin Ezman. 

Gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Va2®ecrkn efen
dim. 
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BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Sayın Yıldırım?.. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Vazgeçiyorum 
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Sayın Tufan Doğan AvşargU?.. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ekrem Kangal?-
EKREM KANGAL (Sivas) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Hasan Tosyalı?.. Yok. 
Sayın Mustafa Cesur?» Burada. 
Buyurun Sayın Cesur. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Muhterem Baş
kan» değerli milletvekilleri; 

Mahattt seçimlerin ertelenmesi hakkında sevk 
edilen kanun teklifi üzerinde söz aldım. Komisyon 
çalışmaları sırasında, ben bu teklif sahiplerinin ge
rekçelerini ikıceledim. Birinci mesele olarak; kanu
nun 3,5 senelik bir yönetim hakkı bahsettiği, halbuki 
genel kurallar dairesinde hareket edildiği zaman, 4 se
ne hizmet verileceği ve bunun için bir haksızlık mev
zubahis olduğu öngörüldü. 

Belediye başkanları olsun, mahallî idarelerde gö
rev alan personel olsun bunlar, bunu bilerek seçik 
mislerdir. Binaenaleyh, bir haksızlık iddiasında bu
lunamazlar. Münevver insan, ilerisini gören ve bunun 
neticesine katlanan insandır. Ben hiç bir belediye 
başkanından «3,5 sene vardı da, 4 sene yapmada
nız» gibi bir şikâyet duymadım. Varsa, bunu haksız
lık olarak iddia edemezler. 

İkinci mesele; 30 mart 1977 tarihlinde seçimin 
başlangıç zamanının tayin edileceği ve bu tarihten 
sonra artık Meclisin çalışmayacağı iddiasıdır. 

Arkadaşlar, peşin hükümle, Meclisin çalışmaya
cağını ben düşünemiyorum, kabul etmiyorum. Mec
lis çalışmalıdır. Biz buraya çalışmak için geldik. O 
halde Meclisten kaçacak varsa, bugünden terk etme
lidir. (C. H. P. Sıralarından «Nerede, sıralarınızda 
kaç kişi var?» sesleri) 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Arkadaşlar, 

sıralan göstermeyiniz. Siz buraya mahallî seçimlerin 
ertelenmesi için geldiniz^ Kasıth hareket ediyorsu
nuz, onu da söyleyeyim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sen gel, çalış. 
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Şimdim ben 

şunu bilhassa belirtmek isterim. Acaba getirilen ka-
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nun teklifi, bundan sonra mahallî seçimlerin 3,5 se
nede tekrarım engelleyen bir kanun teklifi midir? 
Değildir arkadaşlar. .Bundan sonra yine haziranda 
mahallî seçimler yapılacak, yine 3,5 sene iddiası 
olacak, yine Meclis çalışmayacak iddiaları ile karşı
laşacağız. Mühim mesele, genel prensiplere riayet et
mektir. Seçim kanunları, memleketin siyasî istik
rarının temel kanunlarıdır. Bunları günlük hadise
lere göre, kısa görüşle değerlendirmeye kalkmaya
lım. 

Şimdi deniliyor ki: «Seçim sathı maili başladık
tan sonra bütün sene doldurulacaktır; iş, memleket 
bütün seçim içinde kalacaktır.» Pekâlâ sonbahardan 
sonraya aldığımız takdirde, yine bir zaman sarf edil
meyecek midir? Binaenaleyh, bu görüş de kanaatimce 
sakattır. En mühim mesele şudur: Bir oyun dahi 
heder edilmemesi, telef edilmemesi asıldır. Ben yine 
Komisyonda belirttim; ayrı aym zamanlarda genel 
seçimlerle mahallî seçimlerin yapılmasında isabet 
vardır. Türkiye'de % 5'in üstünde rey zayi olmak
tadır. Bu, bilhassa her iki seçimin bir arada yapıl
ması zamanlarında yediye, sekize ulaşmaktadır. Bu, 
demokrasimiz için çok acı neticeler vermektedir. 
Kaybedilen reyler % 7 - 8'e kadar yükselmektedir. 
Buna meydan verilmediği içlin çok isabet edilmiştir. 
Ancak, yine bir İsabet maddesi vardır. Haziran ayın
da mı seçim yapılmalıdır? Bazı arkadaşlar diyorlar ki, 
çalışma mevsimidir. Arkadaşlar, Türkiye geniş; her 
yer için çalışma şartlarının geldiği kabul edilemez. 
Türkiye'de demokrasi tatbikatı başladığı zaman araş
tırma yapılmış ve «ilkbaharın Yaza bağlandığı ay
larda seçim yapdırsa, en isabetli zaman seçilmiş 
olur» diye tespit edilmiştir durum. 

Şimdi, 11 Aralık tarihinde seçimler yapılacak. 
1973 senesi Aralık ayında yapılan seçimlerde hava 
müsait gitmişti, bu sene de havanın müsait gideceği 
hakkında meteorolojik kriterler inandırıcı olmaya
bilir; bu işi tesadüfe bırakıyoruz. Seçim yapılamaz 
hale getirildiği takdirde, vatandaşın seçime iştiraki 
azaltıldığı takdirde, bilhassa kış aylarında seçime gi
demediği takdirde mahallî seçimlerin de anlamı kal
mayacaktır. 

Bunun için ben seçimlerin daha isabetli bir zaman
da yapılması görüşündeyim ve bunun 1978 yılı Ha
ziran ayında yapılmasını öneriyorum. Kış mevsimi
nin şartlan düşünülmeden yapılacak seçimler reyle
rin ziyama ve demokrasi açısından zararlı neticelere 
yol açabilir kanaatindeyim. 
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Kış mevsiminin şartlarına rağmen «.ulaşmış olarak 
buraya getirilmesinde bir kasıt görüyorum. Bu ter
cih, şüphesiz bir partinin aleyhine düşünülmüştür. 
Memlekete yazık ederiz, siyasî tercihlerle temel kai
delerden ayrılarak seçimleri gelişi güzel, istediğiniz 
zaman yapmak, demokrasi fikriyle bağdaşmaz. 

Demokrasiye iltifat edelim ve demokratik haya
tın bütün kaidelerine uyarak hareket edelim. Daha 
verimli neticeler almamız o zaman kolaylaşacaktır. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Sayın Ezman, konuşmaktan vaz mı geçtiniz? 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz alan 
yok. Maddeyi okutup oylarınıza arz edeceğini. 

(1 nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Birinci maddede sözü geçen seçim

lerin başlangıç tarihi 3 Kasım 1977 günüdür. 
BAŞKAN — Sayın Cesur, 2 nci madde üzerinde 

buyurunuz efendim. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Muhterem Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Seçimin başlangıç tarihi olarak seçilen 3 Kasım 
ile seçimlerin yapılacağı 11 Aralık tarihi arasında 38 
gün geçmektedir. Seçimlerin temel hükümlerini tan
zim eden kanunlarda ve diğer mahallî seçimlerle ilgi
li mevzuatta ve Meclisin yenüeme kararı vermesi ha
linde, yani iki ay sonra seçime gidileceği amir hük
mü muvacehesinde 60 günlük bir müddet konulmuş
tur. Genel kaideler içinde korunan bu espri, seçim
lerin emniyetle yapılması içindir. 

Halbuki bu teklifte bu süre 38 gün olarak getiril
miştir. Teklif sahiplerinden bir arkadaşımın; «Bunu 
geçen dönem için tatbik edilen kanundan harfiyen 
aldık, o zaman itina gösterilmemiş; biz mi bu sefer 
bu itinayı gösterelim?» gibi çok garipsediğim bir be
yanı ile karşılaştık. O zaman bir hata yapılmışsa bu
nun temadi ettirilmesi için bir sebep yoktur. 60 gün, 
seçim emniyeti bakımından şart unsurdur. Buna ria
yet edilmemiştir ve Komisyonda da kaale alınmamış
tır. Hatalıdır; hataya tabi olmak ise bence doğru de
ğildir. Bu bakımdan bu maddenin isabetli bir tanzi
me tabi tutulması lâzım gelir. Tutulmadığı için kar
şısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?» Yok. 
Maddeyi okutup oylarınıza arz edeceğim : 
(2 nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Siyasî Partiler Belediye Meclisi üye
likleri, Belediye başkanlıkları ve İl Genel Meclisi üye
likleri seçimlerinde gösterecekleri adayları kendi tü
zük ve yönetmeliklerine göre tespit ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Cesur, sizin admız yazılı. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim : 
(3 ncü madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 4. — Gerek Siyasî partilerin ve gerekse 
bağımsızların adaylık konusunda yetkili seçim kurul
larına başvurmaları gereken tarih ve bu başvurmanın 
ne suretle yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunca karar
laştırılarak, ilân edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Değiştirge önergesi yok. 
Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 5. — Bir kimse, belirli bir tarihte yapı
lan seçimlerden yalnız biri için ve belli bir seçim çev
resinden adaylığım koyabilir. 

Belirli bir tarihte yapılacak olan seçimlere Siyasî 
parti adayı olarak katılan kimse ancak bir siyasî par
tiden, belirli bir seçim için ve belli bir çevreden aday 
gösterilebilir. 

Bir siyasî partiye adaylık için başvuran kimse bu 
partiden yoklamaya katıldıktan sonra bağımsız aday 
olarak seçimlere giremez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Değiştirge önergesi yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul ermeyenler... Kabul edil
miştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen kişi

lere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya re'sen yet- . 
kili seçim kurullarınca, her ne sebeple olursa olsun 
seçimlerin yahut seçim tutanaklarının iptaline karar 
verilmesi halinde iptal olunan seçim yenilenir veya 
bu suretle hâsıl olarak boşalmalar bu yerler için ya
pılacak yeni seçimle doldurulur. Bu yeniden yapıla
cak olan seçimin tarihi, 60 gün sonraki ilk pazar 
günüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Değiştirge önergesi yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 7. •-— Bu Kanunun uygulanması sebebiyle 
tespit edilen seçim tarihine göre hâsıl olacak boşluk
lar ve bu seçimlere ait istifa, adaylığa başvurma, 
yoklama, adayların geçici ve kesin ilânı, itiraz, 
karar, propoganda ve seçim yasaklan gibi bilumum 
seçim işleri ve süreleri Yüksek Seçim Kurulunun 
alacağı ilke kararları ile düzenlenir. 

Ancak bu konularda tespit edilecek tarihlerin baş
langıcı 3 Kasım 1977'den önce olmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Değiştirge Önergesi yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

, 8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu kanuna göre yapılacak olan se

çimlerde kullanılacak oy pusulaları hakkında 298 sa
yılı Kanunun 533 ve 656 sayılı kanunlarla değiştiri
len 78 nci maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — 1781 sayılı Kanun hükümleri ve bu 

kanuna muhalif diğer kanun hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Değiştirge önergesi yok. 9 ncu maddeyi okunduğu 
şekilde oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, önergeleri okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa önerisinin 9 ncu madde

sinden sonra aşağıdaki maddenin eklenmesini öneri
riz. 

Madde — 26 . 4 . 1961 gün ve 298 Sayılı «Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki» Yasanın 58 nci maddesindeki ikinci (ve) 
den sonra (parti yöneticileri ve aday resimlerinden 
başka) ibaresi eklenmiştir. 

Konya İstanbul 
D.P. Grup Başkanvekili Reşit Ülker 

Özer Ölçmen 
İstanbul Kayseri 

M.S.G. Grup Başkanvekili Mehmet Aitmışyedioğlu 
S. Arif Emre 

İstanbul Çankırı 
Orhan Birgit M. Ali Arsan 

BAŞKAN — Komisyon bir şey mi söylüyor efen
dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ŞE
NER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, önerge 
genel hattıyla müspet mahiyettedir. Ancak, İçtüzüğün 
88 nci maddesi gereğince, Mahallî Seçim Kanunu gö
rüşülürken, Genel Seçim Kanununa atıfta bulunmak 
mümkün müdür, değil midir?. Hususu tereddüdümü
zü muciptir. Bu bakımdan Meclisin takdirine bırakı
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeleri oylama imkâ
nına sahip değiliz. Çünkü, 298 sayılı Kanun üzerinde 
bir tadilâtı öngörmektedir. 298 sayılı Kanun üzerin
de herhangi bir tadilât, bu kanuna bir ek madde ge
tirmek suretiyle mümkün değildir, ayrıca müstakillen 
bir kanun teklifi İle mümkündür. Bu bakımdan, bu 
önergeyi işleme koyma imkânına sahip değilim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

Bu kanun ertelendikten sonra belirli bir tarihte 
belediye seçimleri yapılacak. Orada, adayların fo
toğraflı veya resimli propaganda yapabileceklerini 
öngören bir maddeyi bu kanunla değil, 298 sayılı Ka
nun vasıtasıyle şünıullendiriyoruz. Bir başka önerge
de de zaten belediye seçimleri, il genel meclisi se
çimleri dolayısıyle yapılacak radyo propagandasını 
televizyonada şümuHendiriyoruz. Bu, demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru olan siyasal partilere ortak ya
rar sağlayan, seçimlere seçmenin katılmasını teşvik 
ve hiç bir siyasî partiye diğerinden daha fazla bir 
şey vermeyen bir hükümdür. 298 sayılı Yasa kaleme 
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alındığı sırada, ülkemizde olmayan bir durum bu 
şekilde geliyor. Hiç bir grupun buna «hayır» deme
diği de bellidir. Ortak bsr önergedir, ters bir yasa da 
değil. O açıdan 33 nci maddeyle de ilgili göremiyo
rum. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usul hakkında • 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakika müsaade 
eder misiniz, saym Birgit'c arzı cevap edeyim. 

Sayın Birgit, önergenizin ehemmiyeti hakkındaki 
söylediklerinize tamamen iştirak ediyorum. Haklısı
nız, ancak usul yönünden imkân görmüyoruz. Şöyle 
ki: Elimizdeki kanun bir tadilat kanunudur. 

VIII. — USUL HAKKİ 

1. — Bir kanun tasarısı veya teklifinin görüşülme
si sırasında, başka bir kanunda değişiklik yapan de
ğiştirge önergelerinin işleme konulup konulmayacağı 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Saym Başkan, sa
yın arkadaşlarım, sayın Başkanımızın bu yorumu üze
rine, tesadüfen bir arkadaşımın önünde bulunan, 
Türkiye Cumhuriyetinin Mer'i Kanunları Dergisinin 
cildini aldım, açhm, hemen fazla karıştırmaya gerek 
kalmadan şu hükümlerle karşılaştım: Çeşitü Teadül 
ve Teşkilât Kanunlarıyla Diğer Kanunlarda Mevcut 
Aylık ve Ücret Tutarlarının Değerlendirilmesi Hak
kındaki Kanun, 7340 sayılı Kanun. Meselâ bu Ka
nunun 7 nci maddesinde: «4644 sayılı Kanunun, 4908 
sayılı Kanunla muaddel 5 nci snaddesinde yazılı 150 
lira ücret 300 liraya çıkarılmıştır» deHİhnektedir. 

Oysa, söz konusu kanun, bir başka kanundur. 11 
nci maddeye baktığımızda, 11 nci madde; 3659, 4885, 
4988, 4999 sayılı kanunları değiştirmiş. Muvakkat 1 
nci maddeye baktım, o da birçok kanunları değiştir
miş. 

Binaenaleyh, sanıyorum ki bir kanun teklifi veya 
tasarısı ile bir tek kanunun, bir başka ve tek kanu
nun maddelerini değiştirme yolundaki bir görüş ta
mamen isabetli sayılmaz. 

Eğer, müzakere edilen kanun teklif veya tasarısı 
bir konuya taalluk ediyoj* da bu konunun dışında 
teklifler yapılmış olursa, bittabi, meselâ Devlet Su İş
lerine tahsis edilen şu kadar paranın şu kadar liraya 
çıkarılması yolunda bir kanun teklifi müzakere edi-

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bir dakika, affe
dersiniz. Elimizdeki kanun ne ile ilgili? Seçimlerle il-
j»ili. 

BAŞKAN — Evet efendim, seçimlerle ilgili. Yal
nız, bu seçimlerle ilgili tadil kanununa bir ek madde 
koymak suretiyle, bir anakanunu bir defa daha ta
dil etme imkânına sahip değiliz. Müstakillen bir ka
nun teklifi olarak, söylediğiniz hususlar haklıdır, 
doğrudur, ben de şahsen iştirak ederim, Yüce Mec
lis de iştirak ederse o şekilde çıkabilir; ama bu ka
nunun içine koymak mümkün değil. 

Saym Güneş, bu görüşmemizin usulü hakkında 
mı? . * • 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Evet efendim. 

INDA GÖRÜŞMELER 

lirken bu münasebetle uzatmalı çavuşlara verilecek 
olan tazminat miktarı ile ilgili bir değişiklik veya ilâve 
teklif düşünüleEîiez. 

Binaenaleyh Başkanlık, sanıyorum, yapılan 
teklifi bu hudutlar içinde düşünmelidir. Nitekim, il 
geseî meclisi seçimleri ve belediye seçimleri gerçekte 
iki ayrı kanunda düzenlenmiştir; biri 'û özel idare
siyle ilgili kanunda düzenlenmiştir, diğeri Belediye 
Kanununda düzenlenmiştir. Öyle olduğu halde, biz 
bir tek kanunla, iki kanunda öngörülmüş olan seçim
leri erteleme imkânını buluyoruz. Çünkü ikisi de ge
nel seçimlerle ilgilidir. 

Şimdi, arkadaşlarımızın vermiş oldukları önerge
lere gelince: 

Bu önergeler de doğrudan doğruya seçimlerle il-
yili bulunmaktadır. Bunun özelliği, seçim hukuku
nun özelliği şudur: Seçimlerin temel hükümleri hak
kında kanun var, çeşitli, seçimleri düzenleyen kanun
lar var. Şu anda elimde o kanun metinleri olmadığı 
için size somut örnek veremeyeceğim; fakat bu ka
nunların müzakeresinde ve bir tanesinin görüşülmesin-

; de daha evvelki bir kanundaki değişikliği, Yüksek 
i Meclis birçok defalar yapmıştır sanıyorum, eğer ha

fızam beni aldatmıyor ise. 

Bu nedenle, seçimlerde propagandaya taalluk 
eden hükümlerin her halde, Seçimlerin Temel Hü
kümleri Hakkında Kanun, yerel seçimlerde de uygu
landığına göre, buraya eklenmesinde bir eksiklik 
yoktur. Olsa olsa, ileriye sürülebilecek husus şudur: 
Bu özel kanuna koyacaksınız bu hükmü, eğer ayrıca 
belirtmeyecek olursanız, bu kühüm yerel seçimlerde 
uygulanır, fakat genel seçimlerde uygulanmaz, dene-
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bilir. Ama, anlayabildiğim kadar, arkadaşlarımızın 
önerilerinde bunun birer genel seçim olduğu da belir
tilmiştir. 

Komisyon, «Ben bu görüşe katılmıyorum» diye
bilirdi. Komisyon, «Ben bu teklifle ilk defa karşılaşı
yorum, bana bunu havale edin, inceleyeyim» diyebi
lirdi. Anlayabildiğim kadarıyla, Komisyon adına ko
nuşan değerli arkadaşım, Komisyonun bu önergeler
de getirilen teklifleri benimsediğini gösteriyor. Bu 
böyle olunca, hele özellikle anlayabildiğim kadar, 
bütün partilerin de imzaladığı bir teklifi, «bunun ay. 
rica teklif edilmesi gerekirdi» gibi bir mülahazayla 
reddetmek fazla şeklî olur. Kanun yapma tekniğinde 
bir kanuna eklenebilecek ve eklenmeyecek konular 
konusunda konulmuş olan kuralları da bu kuralların 
konulmasındaki amaca uymayan bir biçimde, katı 
bir şekilde uygulamak olur. Bu itibarla, sayın Başka
nımızın ve Başkanlığın bu önergeleri, Komisyonun 
bu görüşünden sonra oya koyması gerektiği kanısın
dayım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Güneş. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Grup adına aleyhte 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte, buyurun sayın Dengiz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Konuşmakta bulunduğumuz kanun mahallî se
çimlerle ilgili kanundur. Mahallî seçimlerle ilgili bir 
kanunun içerisinde seçim kanunuyla, yani genel se
çim kanunuyla ilgili bir konunun bulunmasının ka
bul edilmesi kanatımızca mümkün değildir ve doğru 
da değildir. Esasen seçim kanunumuzun tadile ihtiya
cı olan birçok maddeleri vardır. Bununla ilgili teklif
ler mevcuttur, 18 yaş kanunu gibi, diğer seçimle ilgi
li kanunların tadil teklifleri gibi. Bunlar müzakere 
edilirken bu teklifin konuşulması, kabulü, üzerinde 
tartışma yapılması daha uygun olacaktır kanısında
yız. Misal olarak arz edeyim; mesel;, televizyondan, 
radyoda olduğu gibi bütün partilerin istifade etme
si konusu aslında bizim de kabul etmek istediğimiz 
bir konudur ve bir husustur. Ancak, şunu hemen 
ifade etmek mümkündür ki, televizyon ancak 20 mil
yon kişiye hitap eder durumdadır. Halbuki nüfusu
muz 41 milyonu bulmuştur. O takdirde, bir propa
ganda vasıtasının bütün Türkiye'ye eşit şekilde, herke
sin istifadesine arz edilecek şekilde olması icap eder. 
Eksik kalır, bir kısım bölgelerimiz televizyon gibi çok 
müessir bir neşriyattan, propaganda neşriyatından fay-
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dalanamamış olur; bunun gibi daha birtakım konu
lar eksik kalır. Grupumuzun düşüncesi ve kanaati 
odur ki, bu kanunun içerisinde önerge ile talep edilen 
hususların yer alması mümkün değildir, doğru da de
ğildir, kanun tekniğine uygun da değildir. Bu kanun, 
getirilmiş bulunan kanun, Haziranda yapılması lâ
zım gelen mahallî seçimlerin Kasım ayına veya Ara
lık ayma ertelenmesine ait bir kanun teklifidir. O tak
dirde, bununla ilgili yalnız bir ertelemeden ibaret olan 
bir hususun içerisine propaganda şeklini koymak ka
tiyen doğru değildir. Eğer bu konulacaksa, seçim ka
nunlarıyla ilgili tadiller konulur. Zaten genel seçim
lerden sonra mahallî seçimler yapılacağı için, pekâlâ 
ayım değişiklikleri mahallî seçimler içerisinde kullan
mak mümkün olabilir: 

Bu bakımdan, bu önergeye iltifat etmiyoruz, ka
bul edilmemesini istirham ederim. 

Teşekkür ederimi 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dengiz. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Aleyhinde söz 

istiyorum efendim. 
ÖNDER SAV (Ankara) — önergenin aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde mi efendim? 
ÖNDER SAV (Ankara) — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — önergenin lehinde, tutumunun aley

hinde. Tamam efendim, buyurun. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Önergenin aleyhinde. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, buyurun efen
dim, 

ÖNDER SAV (Ankara) -~ Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; sı sık bir yasanın diğer ya
sayı değiştirdiğine bu Mecliste tanık olduk. Zaman 
zaman bu tartışmalar yapılırken uyarılarımızı tek
rarladık. Bugün Adalet Partisi grupu adına konuşan 
arkadaşımız, asnıyorum bundan çok kısa bir süre ön
ce 506 sayılı Yasa maddelerinin, işçi emeklilerine ta
nınan haklan getiren Yasada nasıl değiştirildiğini iyi 
hatırlayacaklardır. Biz, o zaman da bu tür değişiklik
lerin, bir yasayı başka bir yasayla, ilgisi olmayan baş
ka bir yasayla değiştirmemek gerekliliğine değinmiştik. 

Burada da, Yüce Meclisin muhterem üyeleri tara
fından verilmiş olan önergede, mahallî seçimleri ilgi
lendiren bir yasa önerisi ile 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri adını taşıyan yasanın bir maddesinin 
değiştirilmesi istenmektedir. 298 sayılı Yasa, yalnız 
mahallî seçimleri değil, tüm Türkiye'de yapılacak se
çimleri içeren bir yasadır. Bu bakımdan, mahallî se
çimlerin ileriye götürülmesini ilgilendiren bir öneri-
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de 298 sayılı Yasanın herhangi bir maddesini değiştir
meye kalkışırsak, hem hukuk tekniğine aykırı bir 
tutum izlemiş oluruz, hem de Parlamentoda bir yeni 
gelenek daha sürdürmüş oluruz. Başlatmış oluruz, di
yemeyeceğim, başladı bu gelenek. Bunu bir türlü ne
dense engeleyemiyoruz, önleyemiyoruz. Yarın bu tür
den başka karışıklıklarla karşılaşmak mümkündür. O 
bakımdan, bu önergenin, 298 sayılı Yasanın bir mad
desini değiştiren bu önergenin karşısında olmamız hu
kuk tekniğine de uygun düşecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Sayın Başkan, 
ben de aleyhinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde iki arkadaşa söz 
verdim. Lehinde de bir arkadaşa söz verdim. İki leh
te, iki aleyhte söz vermek mümkün. Başka... 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — O halde Sayın 
Başkan, grup adına söz verin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cesur grup adına usul hakkın
da konuşmak mümkün değil. Sayın Dengiz öyle ifade 
ettiler, ben de tekzip etmedim, ama grup adına konuş
mak da mümkün değildir. 

Başkanınız olarak görüşümüzü açıklamak istiyo
rum: 

Sayın Güneş'in ifade buyurdukları, Komisyonun 
bu önergeye katılması hususundaki beyanları mevzu
bahis değildir. Çünkü, komisyonun bir önergeye ka
tılabilmesi için İçtüzüğün gerektirdiği ekseriyette,bu
rada hazır bulunması lâzım. Şayet bu ekseriyetle ha
zır değilse, o takdirde önergeye katılmamak veya 
önergeyi madde ile beraber isteme durumundadır. Bu
nun dışında, kabul imkânı yoktur. Onun için, Ko
misyon «Kabul ediyorum» dese dahi, İçtüzük muva
cehesinde mesmu olamaz. 

Sayın Güneş'in kürsüden okudukları ve ifade bu
yurdukları kanun değişiklikleri, bizim görüşümüz is

tikâmetinde, daha evvel Başkanlığa havale edilmek 
suretiyle ilgili komisyonlardan geçerek o kanunlarda 
bu tadilât yapılmıştır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımızın verdiği öner
geler, İçtüzüğün 88 nci, maddesi muvacehesinde bu 
kanun üzerinde yapılan bir değişiklik, bu kanuna ba
zı ek maddeler getirebilme imkânına sahip olacaktır. 
Halbuki 26 . 6 . 1973 tarih ve 1781 sayılı Kanunu ta
dil eden bir kanun teklifi ile karşı karşıyayız. Arka
daşlarımızın verdiği önerge ise, 298 sayılı seçimlerin 
temel hükümlerini ilgilendiren Kanunda bir değişiklik 
yapılmasını istemektedir. İçtüzüğün 74 ncü maddesin
den başlayarak 88'e kadar gelen maddelerinde kanun
ların nasıl hazırlanacağı, hangi prosedürden geçeceği 
yazılmıştır. Buna göre arkadaşlarımızın teklifi, bu ka
nunla şu tadilâtla ilgisi olmayan başka bir kanun üze
rinde bir tadilât getireceği için, buraya bir ek madde 
olarak koymamız mümkün değildir. Ancak, bir ka
nun teklifi olarak getirilirse, bunun da belli bir prose
dürü vardır; önce Başkanlığa havale edilecek, Baş
kan komisyonlarını tayin edecek, esas komisyonunu 
tayin edecek ve bu komisyonlardan geçtikten sonra 
Yüce Meclise gelebilecektir. Şimdi, bu tadil teklifi bil
farz 298 sayılı Kanunu ilgilendirir; 298 sayılı Kanu
nun esas komisyonu acaba bu komisyon mu olacak
tır, başka bir komisyon mu olacaktır? Şu anda bu da
hi belli değildir. Bu kanunun içerisine ek madde ko
yabiliriz şüphesiz, arkadaşlarımızın teklifi ve Yüce 
Meclisin kabulü ile. Ancak, koyacağımız ek madde
ler ancak mahallî seçimleri ilgilendiren, bu tadilini 
getirdiğimiz kânunu ilgilendiren hususlarda olabilir. 
Bir başka kanuna atıf yapmak suretiyle yapılırsa, 
bu yeni bir kanun teklifi olur. Aslında bu, arkadaş
larımızın getirdiği teklifin gereksizliğine bir işaret de
ğildir, gerekliliğini kabul ediyoruz, ancak Başkanlığı
nız, İçtüzük muvacehesinde, usulen bu önergeyi oyla
ma imkânını göremiyor. Onun için muameleye koy
mayacağım. Teşekkür ederim. 

VII. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 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 (2/969) (S. Sa
yısı : 415) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, aynı durumda olan bir 
önerge daha var, bunu da bilgilerinize arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasaya aşağıdaki maddenin ek
lenmesini öneririz. 

Ek madde : 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı (Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanuna) aşağıdaki madde eklenmiştir: 

«Ek madde : Televizyonla propoganda. 
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Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üze
re, seçimlere katılan siyasî partiler, radyolarla olduğu 
gibi televizyonla da propoganda yapabilirler. 

Televizyonla propogandamn başlangıç ve bitim 
günleri, konuşmaların süreleri, yayın zamanları, Yük
sek Seçim Kurulunun görevleri, partilerin Yüksek Se
çim Kuruluna yapacakları müracaatlar, yayım za
manlarının ad çekme ile tespiti, bunda alma, bantla
rın korunması, suç teşkil eden konuşmalarla ilgili 
cezalar vesair hususlarda, radyolarla propogandayı 
düzenleyen 52, 53, 54 ve 55 nci maddeler hükümleri 
televizyonla propoganda da uygulanır.» 

Çorum İstanbul 
İhsan Tombuş Orhan Birgit 

İstanbul Çankırı 
Reşit Ülker Mehmet Ali Arsan 

İstanbul Kayseri 
Süleyman Arif Emre Mehmet Altmışyedioğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu önerge 
de, dikkat buyurursanız 298 sayılı Kanunu ilgilendirir 
Biraz evvel arz ettiğim gerekçe ile muameleye koy
mayacağım. Teşekkür ederim. 

Geçici birinci maddeyi okutuyorum : 
Geçici madde 1. — Belediye meclîslerinin Ekim 1977 

de yapmaları gereken toplantılar, bu kanuna göre 
yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere Aralık 1977 
ayma ertelenmiştir. Aralık 1977 tarihinde yapılacak 
toplantı bu yıla münhasır olmak kaydıyla dönem ba
şı toplantısı sayılarak Belediye Kanununun 58, 77, 
93/1 nci maddelerinde söz konusu meclis başkanve-
killeri, seçilmiş encümen üyeleri ve belediye başkan-
vekilîeri seçimleri bu toplantıda yapılır. 

Bu suretle seçilenlerin görev süreleri Belediye Mec
lislerinin normal toplantı dönemi başı olan Haziran 
ayı toplantısına kadar devam eder, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Madde hakkında değiştirge önergesi yok. 
Okunduğu şekilde oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bir tadil önergesi var. Bir tereddüdümüz 
var, bu tereddüdümüzü izale etmek için önerge sahip
lerinden rica edeceğiz. Okutuyorum: 

Mahallî idare seçimlerinin 11 Aralık 1977'ye er
telenmesi hakkında kanun teklifine ilişkin önergemiz-
dir. 

Geçici madde 2. 1976 malî yılı içinde kurulan 
belediyeler ile infisah etmiş olan ve seçimleri takarrür 
eden belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları, il J 

genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçim
leri de 11 Aralık 1977'de yapılacak diğer mahallî ida
re seçimleriyle birlikte yapılır. 

Gerekçe : 1. Kısa süre içinde seçmenlerin aynı 
seçimler için oy vermeye zorlanması seçime karşı is
teksizliğe yol açar ve katılma oranını azaltabilir. 

2. Aynı seçimler için yeniden masraf yapılması 
gerekecektir. Böyle bir durum tasarruf ilkesine aykı
rı düşer. 

İstanbul Eskişehir 
Süleyman Arif Emre Niyazi Ona! 

Ağn Sakarya 
Gemil Erhan Hayrettin Uysal 

Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

BAŞKAN — önerge sahipleri arkadaşlardan?.. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Ben vanm Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, şunu öğrenmek istiyoruz: 
Bunu geçici 2 nci madde olarak, müstakil bir madde 
olarak mı teklif ediyorsunuz, yoksa geçici 2 nci mad
deyi bu şekilde tadil etmek üzere mi? 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Mevcut geçici 2 
nci maddeye, bu malî yıl içinde kurulacak olan bele
diyeleri dahil ediyoruz Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Bu maddenin, yani geçici 2 nci mad
denin değiştirge önergesi oluyor. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Anlaşıldı. 
Şimdi geçici 2 nci maddeyi okutup, ondan sonra 

önergeyi muameleye koyacağız. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ ŞE. 
NER BATTAL (Konya) — «Yerine» demek istiyor
lar Sayın Başkan. 

Geçici madde 2. — İnfisah etmiş olan ve seçimi 
takarrür eden Belediye Meclisi üyeleri seçimleri de 11 
Aralık 1977 günü yapılacak mahallî seçimlerin tarihi
ne ertelenmiştir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, bu hususta Komisyondan bir şey sorabilir mi
yim?... 

BAŞKAN — Madde hakkında mı? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Evet, mad
de hakkında. 

Mesele şu: Şimdi arkadaşlarımızın teklifi... 
BAŞKAN — Bir saniye Sayın Atagün Komisyonu 

henüz davet etmedik buraya, 

— 626 



M. Meclisi B : 30 ' 1 1 . 1 . 1977 O : 1 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Komisyon
dan bilgi almak için. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Aydınlatıcı 

mahiyette olacak. 
Arkadaşlarımızın takririne katılıyorum. Ancak, bu

rada üzerinde durulması lâzım gelen bir husus yar, 
kanun, Haziranda yapılacak olan mahallî seçimleri ge
riye anyor. Halbuki bu hafta, bundan sonraki Hazi
rana kadar gelecek haftalarda da belediye seçimleri 
mevcuttur. Şu halde, bu takrir verildiği zaman, bu 
hususun da şekillendirilmesinde yarar vardır kanaatin
deyim. 

Maruzatım bundan ibaret. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyon soru

nuzu duydular. 
Efendim, geçici 2 nci madde hakkında söz iste

yen?... 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Cesur, madde hakkında mı, 

değiştirge önergesi halikında mı? 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Hem değiştirge, 

hem madde hakkında. 
BAŞKAN — Efendim, değiştirge önergesini de 

okutacağım. Eğer değiştirge önergesini de mevzuuba-
his edecekseniz, o zaman... 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Madde hakkın
da da var. 

BAŞKAN — Peki, o zaman konuşmanızı ikiye mi 
böleceksiniz? 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Geçici 2 nci madde, belediye meclisi üyelerini is

tisna ederek diğer ünitelerin ertelenmesine matuftur. 
Binaenaleyh, burada belediye mecHsi üyelerinin bıra
kılması, seçilmemiş insanlarla idare edilmesi demok
rasi fikriyle bağdaşdamaz bir neticedir. Bunu muha
lefet şerhinde de belirttim. Binaenaleyh, yapılacaksa 
tüm olarak ele alınır, belediye meclisi üyelerinin bı
rakılması için sebep yoktur. Bu bakımdan tümü ele 
alınarak, bütünü ele alınarak geri bırakılması lâzım 
gelir. Bu hususu arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Madde hakkında başka söz isteyen?... Yok, 
Şimdi değiştirge önergesini tekrar okutacağım. 
(İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 4 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon» buyurun. Değiş
tirge önergesi hakkındaki görüşlerinizi açıklarken, Sa
yın Atagüsn tarafından sorulan suali de beraber müta
laa etmeniz ricasıyle. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri, Sayın Atagün'ün sualine 
arzı cevap edeceğim, hilahara verilen önerge hak
kında bilgi arz edeceğim. 

Atagün'ün suali, yürüdük maddesi sırasında cevap
landırılması gereken mahiyet arz etmekte. Ancak 
bu madde vesilesiyle şu kısa izahatı vermek istiyo
ruz : 

Bilindiği gibi, bu kanun yürürlüğe girdikten son
ra infisah eden belediye meclisleri seçimlerinin alt
mış gün içinde yenilenmesi tekrarlanması lâzım. Oy
sa ki biz bu kanunun genel havasıyle Türkiye'de mil
letvekili genel seçimine kadar bir mahalli seçim hava
sıyle memleketin siyasî seçim potansiyelinin yüksek 
olmaması esasım getirmiş oluyoruz. Mevzii, mahallî, 
küçük, tali de olsa bu gibi seçimler seçim havasını 
ve potansiyeli artırıcı niteliktedir. Onun için biz, bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra infisah etmiş 
beîediye meclisi seçimlerinin de 11 Aralık tarihinde 
genel mahalli seçimlerle birlikte yapılması esasını ge
tirmiş oluyoruz. 

Bu esas ilk defa değil, 1781 sayılı Kanun 1969 
yılında kabul edildiğinde de tatbik edilmiş, daha 
evvel mahallî seçimleri erteleyen iki kanunda da ay
nen tatbik edilmiştir. 

önergeye gelince: Önergenin ilk cümlesi «1976 
malî yılı..» diye başlamaktadır. 1976 malî yılı demek, 
1977 yılının 1 Martına kadar olan devreyi tazammun 
eder demektir. 28 Şubat son günüdür. İçişleri Bakan
lığı, daha evvel müracaat etmiş kasabaların, bel
delerin, belediye kuruluşlarının müsaadelerini 28 Şu
batta ilân etmektedir. 28 Şubatta belediye kurma hak
kına sahip olacak beldelerin belediye seçimlerini de 
11 Arahk 1976 tarihline, tıpkı infisah etmiş belediyeler 
gibi getirmek istiyor bu önerge. 

Sayın Başkan, Komisyonumuz önergeye katılmak
tadır, yerindedir. Ancak, sondan bir evvelki cümle
nin ilk kelimesi, «seçimleri» kelimesinden sonra «de» 
eki, ifadenin düzgünlüğü bakımından zaruridir. Say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. Öner
geye katılmanız için ekseriyette olmanız lâzım. Aca
ba Umumi Heyette ekseriyette misiniz efendim bura
daki arkadaşlarla beraber? 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞENER BATTAL (Konya) — Ekseriyette olduğumu
zu sanıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
önergede «de» ekî yar zaten. 
önergeyi okutup oylarınza arz edeceğim: 
Geçici madde 2. — 1976 malî yılı içinde kuru

lan belediyeler ile infisah etmiş olan ve seçimleri 
takarrür eden belediye meclisi üyeleri, belediye baş
kanları, il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihti
yar meclisi üyeleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçimleri de 11 Aralık 1977 de yapılacak di
ğer mahallî idare seçimleri ile birlikte yapılır. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz önergeyi kanunun geçici 2 nci 
maddesi olarak tekrar oylarınza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, fakat önergede bahsedilen hu
sus şimdi kabul edilen önergenin kapsamında bulun
duğu için bu önergeyi ayrıca işleme koymuyorum. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 3. — Bu Kanun hükümlerine 

göre yapılacak seçimlerde seçilmiş olan kimselerin 
görev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esaslar 
uyarınca 1981 yılı Haziran ayında yapılacak mahallî 
seçimlere kadar devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
isteyen?. Yok. Değiştirge önergesi de yok. Maddeyi 
okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde lOy — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 

Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul eednler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum; 
Madde 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen iki arkadaşı
mız var; Tufan Doğan Avşargil ve Abidin İnan Gay
dalı. 

Sayın Avşargil?.. Vazgeçtiniz. 
Sayın Gaydalı?.. Vazgeçtiniz. 

Kanunun tümü üzerinde başkaca görüşecek hu
sus kalmadı. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı, uğur
lu olsun efendim. 

Efendim, açık oya iştirak etmeyen arkadaşlar lüt
fen oylarını kullansınlar. 

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

BAŞKAN — Tabu afetlerden zarar gören çift
çilere yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı
nın görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon? Var. 
Hükümet?. Yetkili Sayın Bakan burada. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

ediyorum. Raporun okunmamasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okumaması kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen arkadaşlar?. 
A. P. Grupu adına Sayın Cemil Ünal. 

Şahısları adına Sayın Mehdi Keskin, Saym Os
man Aykul, Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Ek
rem Kangal, Sayın Celâlettin Ezman. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çırak, kalfa 
kanunu mu, anlayamadık. 

BAŞKAN — Hayır efendim, biraz evvel okudum, 
dinlemediniz mi? Tabiî afetlerden zarar görenler hak
kında. Sıra sayısı 381. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Aykul. 
A. P. Grupu adına Sayın Cemil Ünal, buyurun 

efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CEMİL ÜNAL (Kars) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümetin Türk çiftçilerine, Türk köylüsüne bü

yük yarar getirecek çok güzel bir kanun tasarısı muh
terem meclislerimizin önüne gelmiştir. Bugün Türki
ye'de nüfusun % 76'sını çiftçilerimiz teşkil etmekte
dir. Çiftçilerimizin büyük çoğunluğu küçük aile işlet
meleriyle geçimlerini temin eden toplumlardır. Bu 
bakımdan, Tabiî Afetler Kanununun dışında, tabiî 
afetlerden zarar gören çiftçilerimize büyük fayda ge
tirecek bu kanunun Meclislerimize gelmesi cidden 
Adalet Partisi Grupu olarak bizleri memnun etmiştir. 
Çünkü, Türk çiftçisinin geçimi mahduttur. Doğu Ana-
dolunun büyük bir kısmında yaşayan, en azından 5 
milyon insan her şeyiyle geçimini hayvancılığa bağ-

(1) 381 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir, 
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Iamıştır. Dğer bölgelerimizde yine çiftçilerimizin bü
yük bir kısmı ya buğdayla, yahut pamukla, yahut bu
nun gibi topraktan aldığı ufak tefek mahsullerle ge
çimlerini temin etmektedirler. 

Şimdi, Türkiye'ye bakıyoruz, Türkiye'yi zaman 
zaman büyük bir şap hastalığı kavuruyor, adamın 
yirmi senede elde etmiş olduğu mahsulünü bir anda 
ahp götürüyor. Bir tarafta, ziraî mahsullere musal
lat olan bir sürü afet Türk köylüsünü perişan, aç ye 
susuz duruma sokuyor. Hele Türkiyemizin geçit böl
ge olması dolayısıyle komşu ülkelerimizden gelen, 
gerek şap hastalığı, gerekse bitki ürünlerimize mu
sallat olan ziraî mücadele hastalıkları cidden Türk 
ekonomisi içerisinde büyük yaralar açmaktadırlar. 
Ta 1974 senesinde gerek ziraî mahsullerimizde, ge
rekse hayvancılığımızda büyük âfetler zuhur etmiştir. 

Bu bakımdan, Türk çiftçisi hemen hemen Tür
kiye'de en teşkilâtsız bir toplum olarak, görmüş ol
duğu bu zararlara karşı devletten gerekli yardımı 
maalesef görememiştir. 

Şimdi, Türkiye'deki çiftçilerimizin durumuna ba
kıyoruz; çiftçilerimiz hemen hemen geçim sıkıntısı 
içerisinde, kredi yokluğu içeriisnde, gübre sıkıntısı 
içerisinde, zaman zaman da tohum ve damızlık hay
van sıkıntısı içerisinde geçimlerini temin etme duru
munda kalıyorlar. Tabiî âfetlere uğrayan bu çiftçile
rimize mutlak manada devletin bütün varlığı ile yar
dım etmek mecburiyeti vardır. Bir damızlık hayvan 
düşünüyoruz, adam, çoluğunun çocuğunun rızkını kes
miş, 10 bin liraya, 20 bin liraya bir damızlık hayvan 
almış ve tamamıyle geçimini bu hayvana bağlamıştır. 
Fakat bir tesadüf, meydana gelen bir şap hastalığı, 
bir ailenin tamamıyle geçimini bağladığı bu hayvani 
alıp götürüyor ve Türk köylüsü de bir daha kaybet
tiği bu hayvanın, yerine koyacak bir yardım elini bu
lamadığından, aç ve susuz, perişan duruma düşüyor. 

O halde, Türkiye'de nasıl ki - Allah göstermesin -
zelzeleden felâkete uğrayan vatandaşlarımıza dev
let her türlü yardım elini uzatıyorsa, tabiî âfetlere 
uğrayan çiftçilerimize de hükümetimiz, Devletimiz 
bütün varlığı ile elini uzatmak durumundadır. Çün
kü, Türk ekonomisinin temeli çiftçilerimize dayan
maktadır. Ne zamana kadar ki, Türk çiftçisi açlıktan, 
susuzluktan, perişanlıktan kurtulmuştur, ne zaman 
ki, Türk çiftçisinin cebi para görmüştür, Türk ekono
misi de cidden o zaman yüksek bir seviyeye ulaşmış 
demektir. 

O halde, hükümetimizin, nüfusun % 76'sını teş
kil eden Türk çiftçisinin sigortadan uzak olması do-

J layısıyle zarar görmeleri halinde, varhğıyle, yoklu-
ğuyle bu fakir Anadolu insanının yanında yer almak 
mecburiyeti vardır ve bu, hükümetimizin ve Devleti-

I mizin boynunun borcudur. 
Şimdi; «Türkiye'de elbette tabiî afetlerin başında 

I hastalıklar geliyor» dedik. Bunlar hem bitki hastalık-
I larıdır, hem doludur ve hem le hayvanlara musallat 
I olan birtakım - şap gibi - hastalıklardır. 
I Şimdi, şap hastalığı Türkiye'de anî olarak ve çe-
I şitli bölgelerde zaman zaman çıkmış; fakat veteriner-
I terimizin, sağlık memurlarımızın az olması nede-
I niyle önlenmesi çok zor olmuştur. Çünkü, Tür-
I kiye'de veteriner başına en azından 150 binle, 200 
I bin arasında hayvan düşmektedir. Türkiye'de bir 
I veteriner düşünün, 200 bin tane hayvanın sağlığı ile 
I ilgilenmesi elbete mümkün değildir. Parmağı ile bu 
I hayvanları saymaya kalksa, bir senede bu sayımı 

zor yapar. O halde, Türkiye'deki bu imkânsızlık Türk 
I köylüsünün devamlı surette aleyhine işleyen bir konu 
I haline gelmiştir. 

I Ayrıca, yine eğitim konusunda Türk köylüsü ar-
I zulanan seviyeye elbetteki ulaşamamıştır. Bazı mem-
I Ieketlerde köylü kendisi gayet güzel aşı yapar, hay-
I vanının sağlığı ile, mücadelesi ile yakından ilgilene-
I bilir. Fakat maalesef Türkiye'de henüz Türk çiftçisi 
I bu duruma gelmediğinden dolayı, hayvanının sağ-
I lığım ve umudunu veterinerlere ve hayvan sağlık me-
I murlanna bağlamıştır. 

I Biraz evvel de bahsettiğim gibi, Türkiye'de 100 
I milyon hayvana ancak ve ancak bin tane veteriner 
I düşmektedir ve her veterinere isabet eden hayvan sa-
I yısı 200 - 250 bin arasında değişmektedir. Bu bakım-
I dan, ister istemez, bu âfetle karşı karşıya gelen Türk 
I köylüsü naçar, çaresizlik içerisinde aç ve biilâç hükü-
I mete el açmak mecburiyetinde kalmaktadır. O bakım

dan, zaten Türkiye'de krediler de yetersiz olduğundan, 
I hayvan başına düşen kredi miktarı 4 - 4,5 lira ara-
I sında değişmektedir. Bir kısmı köylülerimiz bu kre-
I diden de yoksundur; çünkü kredi almak için ban-
I kaya ya gayrimenkul gösterecektir veyahut arsa gös-
I terecektir. Halbuki Türk köylüsünün ne evi, ne ta-
I pusu vardır, ne de gayrimenkul olarak arsası var-
I dır. Dolayısıyle bunu bankaya göstererek kredi alma 
I imkânına da sahip değildir. O halde, birçok şeyler-
I den yoksun olan Türk köylüsü zaman zaman, isteme-
I d iğimiz halde, bu tabiî afetlerle karşı karşıya kalmak-
I tadır. 
I Meselâ bitkilerde meydana gelen zarar 1974 se-
I nesinde % 20 oranında olmasına rağmen, Türk eko-
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nomisine 20 milyar civarında bir zarar getirmişti. 
O halde Türk köylüsüne, Türk çiftçisine uzanan her 
el ve devletin yapacağı yardım karşılığında en azından 
Türk köylüsü bunun on mislini, yirmi mislini, hatta 
elli mislini Türk Devletine, Türk Hükümetine geri 
iade edebilmektedir. Mevsimler dolayısıyle önceden 
bu hastalıların ve afetlerin ne zaman, nerede, ne şe
kilde zuhur edeceğini de kestirmek mümkün olmadı
ğından, Türk çiftçisinin durumu cidden bu tabiî 
âfetler karşısında büyük perişanlıklar arz etmektedir. 

Şimdi, tabiî afetlerin meydana geleceği anda ba
kıyorsunuz, küçük bir aile işletmesi kuran benini köy
lüm hayvanını yok etmiş, dolu ekinini almış götürmüş, 
bir yangın çıkmış, aleti adevatı ve kurmuş olduğa kü
çük işletme yanmış kül olmuş; şimdi bu çiftçinin du
rumunu elbette takdir etmek lâzımdır. Adam hangi 
kapıya başvuracak? Bankadan borç almak istese müm
kün değil, zaten geçmişte almış olduğu yüz lira 
borç -> ne ise ki kanunumuz çıkıyor, çıkmak üzeredir 
veyahut da çıktı - en azından 5 - 1 0 bin liraya çık
mış, altındaki yatağı satsa dahi Türk köylüsü ban
kaya veyahut da aracıya olan borcunu ödemekten 
yoksun durumda. O halde devlet kapısı bar noktada 
Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün üzerine kapana
cak duruma gelmiştir. O zaman cidden, bütün var
lığı ile, yokluğu ile, maddî ve manevî gücü ile Türk 
ekonomisinin büyük desteği olan bu Anadolu insanı 
Türk çiftçisi; çoluğu ile, çocuğu ile, ailesi ile bü
yük perişanlık içerisine düşüyor. 

Şmdi, bu kanunun güzel tarafı, artık Türk köy-
îüsü, bu kanun çıktığı takdirde doludan korkmaya
cak, selden korkmayacak, yangından korkmayacak, 
kuraklıktan korkmayacak, şap hastalığından korkma
yacaktır ve ennihayet, istemediği halde böyle bir tabiî 
âfet başına geldiği an, Türk Hükümetinin, Türk Dev
letinin yanında olduğu inaucıyle, hiç olmazsa evinde 
ve yatağında rahat ve huzur içerisinde uyuyabilecek
tir. 

Biz, Adalet Partisi olarak, Hükümetin getirmiş ol
duğu bu teklifi canı gönülden destekliyoruz. Bu ka
nun Türk köylüsüne, Türk çiftçisine büyük faydalar 
sağlayacaktır, onun hayatını idamesinde büyük yar
dımcı olacaktır. Bu kanunun çıkmasında Adalet Par
tisi müspet rey kullanacaktır. 

Hepinizi saygıyle ve hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ünal. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına, buyurun Sa-

ym Barım. 

M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER NAİMİ BA
RIM (Elâzığ) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Görüşülmekte olan, Tabiî afetlerden zarar gören 
çiftçilere yapılacak yardımlar hakkındaki kanun ta
sarısı üzerinde Millî Selâmet Partimizin görüşlerini 
açıklamak için huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. 

Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclisi selâm
larım. 

Sayın milletvekilleri, şunu iftiharla kaydedelim ki, 
bugüne kadar köylünün, işçinin ve dar gelirlinin içti
maî davalarına az da olsa çare bulmak için bir seri 
kanun teldifleri yapılmış ve bunlardan bazıları kanun
laşmıştır. 

Şu anda göraştüğünıüa, Tabiî afetlerden zarar 
gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında kanun 
tasarısı da bunlardan biridir. Bu kanunla yangın, yer 
sarsıntısı, yer kayması, taşkın, seî, don, dolu, kurak
lık, haşare, hastalık yayılması gibi afetlerden; tarım 
ürünlerinin alet, makine, gübre, ilaç, kümes, ahır ve 
imalâthane gibi canlı, cansız üretim araçları ve tesis
leri kullamlnmayacak hale gelem veya yok olan çift
çilerden muhtaç olanlara, afetin vukubulduğu mahal
de kurulan Afet Tespit Komitesince tespit edilenlere, 
Devletin etkili bir yardımı olması imkânını kısmen de 
olsa vermektedir, 

Bu kanunla, Tarım Sigortası Kanunu çıkarılma
sına kadar, afete uğramış vatandaşlarımızın az da 
olsa mağduriyetleri önlenmiş olacaktır. Şu anda 
meriyette oian 7269 sayılı ve 5254 sayılı Kanunlar, 
kapsamı itibariyle kifayetsiz ve derde çare bulmaktan 
uzaktır. 

Sayın milletvekilleri, nüfusumuzun % 65'ini teş
kil eden ve çoğunluğuyla küçük işletmelere sahip .olan 
çiftçilerimize Üçüncü Beş Yıllık Planın köy ve köylü 
prograsnı kesiminde yer alan 1926/9 paragrafında 
«Çiftçinin tarımsal üretiminin tabiî afetlere karşı ko
runmasını sağlamak amacıyle, geliştirilecek sigorta 
s'stenıine teme! olacak teknik araştırmalar yapılacak
tır» ifadesi yer almıştır. 

Köy'ümüzün yüzünü güldürecek Tarım Sigortası 
Kfsnunu çıkıncaya kadar, Tabiî afetlerden zarar gö
renlere yardım kanunu tasarısı hazırlanmış ve Yüce 
Heyetinize sunulmuştur. 

Bu tasarı 12 maddeden olmaktadır. Son 3 mad
desi yönetmelik, yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Tasarının 2 nci maddesi, yapılacak yardımları, 
kredi açmak, karşılıksız mal veya para vermek veya 
teknik yardım yapmak veya onarılacak tesislerin ma-
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liyeilerine kafrhna şeklini göstermektedir. Bu madde 
ile, tabiî afetten, tesislerinin veya canlı, cansız araç
ların en az % 40'ı zarar görmüşse, bu zararın proje 
tutarının % 70'i kadarı karşılıksız katılma payı uygu-

\ 
lanacaktır. 

3 ncü maddenin kapsamına giren, hasar tespit ko
misyonu kuruluş biçimi ve komisyona girecek zevat; 
bu zevat illerde vali veya muavini, defterdar, teknik 
ziraat müdürleri, veteriner müdürleri, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Müdürü ve Ziraat Odası Baş
kanıdır. Bu, komitenin biçimini göstermektedir ve bu 
da uygundur. Yalnız, bu komisyonun çalışmaları için, 
çalışma yönetmeliğinin öncelikle hazırlanmasını, afe
te uğramış ve uğrayacak vatandaşlarımıza hizmet 
elinin uzatılması bakımından, çabuklaştırılması bakı
mından bu yönetmeliğin çabuk çıkarılması gerekmek
tedir. 

Dördüncü madde, fon kurulmasını kapsamaktadır. 
Bu kanun gereğince, «İlk malî yılda Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenek
le bir fon teşkil edilir» hükmü, amirdir. Şu anda ka
nun çıkmadığına göre ve 1977 yılı Bütçesi de görüşül
düğüne göre, bu kanun, inşallah, ümit ediyorum, oy
larınızla ve Senatomuzdan da geçecek ve % 65'imizi 
teşkil eden köylümüzün dertlerine merhem olacak şe
kilde çıkacaktır. 

Bu düşünce ile, 1977 yılı Tarım Bütçesine para 
fomından para ayrılması uygundur. 

Bu kanunun milletimize ve memleketimize hayırlı 
olmasını dilerim. 

M. S. P. Partisi bu kanunun lehinde oy kullana
caktır. 

Hepinizi saygıylc selâmlarım. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Barım. 
C H. P. Grupu adına sayın Aykul, buyurun efen

dim. 
C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN AYKUL 

(Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ta
biî afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak Devlet 
yardımları hakkındaki kanun tasansıyle ilgili olarak 
C. H. P. Grupunun görüşlerini belirtmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Ülkemizde, diyebiliriz ki, hemen her gün can ve 
mal kaybına sebep olan depremler, sel felâketleri ol
maktadır. Bu acı olayların meydana geldiği ve taze
liğini koruduğu günlerde üzüntülerimizi belirtiyoruz. 
Olaylar, sanki önemim kaybetmiş gibi, bir süre sonra 
unutuluyor. Arkasından yenileri eklenmek suretiyle 

yurttaşlarımız büyük zararlara uğruyor. Bu çıkmaz 
ve kötü manzara karşısında, herhangi bir şey yap
mıyoruz, yapamıyoruz; binlerce ölü veriyoruz. Yine 
d 2 aklımızı ve devlet olanaklarını yerinde kullana
rak, bir türlü bu önemli sorunların üzerine yürüye-
miyoruz. Doğal afetlere karşı gerekli tedbirleri niçin 
alamadık, niçin alamıyoruz? Bu konunun neden ve 
niiçinleri üzerinde durmak, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak en önemli bir görevimizdir. 

Ülkemizde, insanca yaşamak için gerekli düzen 
kurulamamıştır. Sömürüyü esas alan bozuk düzen 
halkı ezmiş, halkın sırtından milyonları vuran kişi
lerin, şirketlerin düzeni olmuştur. Sürekli olarak, hal
kımız, ikinci vatandaş muamelesi görmüş ve ikinci, 
üçüncü vatandaş işlemi yapılmıştır. İçinde bulundu
ğumuz döneme kadar köylümüzün sosyal güvenceden 
yoksun bırakılması, köylümüzün kendi sorumluluğun
dan ileri gelmemiştir. Gerçekten, hancın ve köylünün 
sosyal güvenceden yoksun bırakılması, Devletin güç
süzlüğünden, doğal kaynaklarımızın yetersizliğinden 
de ileri gelmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
kesin bir şekilde belirtmek isteriz ki, ülkenin çelişki
ler ülkesi haline gelmesi, köylü ve çiftçilerin gelişe-
memesi, sosyal güvenceye kavuşamamalarımn sorum
luları vardır. Bu sorumlu siyasî parti, kapitalist eko
nomi ve özel seklörcü görüşü benimseyen, kendisinin 
Demokrat Partinin devamı olduğunu söyleyen parti
dir. Uzun yıllardır Devleti yöneten bu partinin ülke
mizi bu şekilde çıkmazlar ve açmazlar ülkesi haline 
getirdiğini artık bilmeyen kalmamıştır. 

Cephe Hükümeti, Cumhuriyet Halk Partisinin 
sosyal amaçlı, Türk halkının sosyal güvenliğini tü
müyle çözüme bağlayacak olan programını kendisine 
maletmeye çalışmaktadır. 

Halktan ve sosyal kapsamlı kanunlardan bahseden 
Cumhuriyet Halk Partisi, öğretmen ve öğrenciler, en 
ağır iftira ve ithamlarla karşı karşıya kaldılar. Yıl
larca bu iftiralar sürdürüldü. Cumhuriyet Halk Par
tisi, Anayasanın gereğini, çağm isterlerinin gereğini 
yapan, çağdaş gelişmelere ayale uyduran siyasî bir 
partidir. Cumhuriyet Halk Partisinin bu atılımcı ça
lışmalarını gören Adalet Partisi ve Cephe Hükümeti
nin başı dönerek, bugün bir şark kurnazlığı ve Bizans 
entrikası içinde, Cumhuriyet Halk Partisi programı
na sahip çıkmanın ve kamuoyundan bu davranışla
rını kaçırmanın gayreti içindedirler. 

Anayasamız, sola açık ve sosyal kapsamlı fok' 
Anayasadır. 1961'de yürürlüğe konulan Anayasaya 
rağmen, 1977'de, 16 yıl sonra, Adalet Partisinin, hal-
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kın gözünden ne derece düştüğü bilinmektedir. Adalet 
Partisi bu eksiğini kapatmak için yeni oyunların içi
ne girmiş bulunmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz 1976 - 1977 yılı Denizli ve 
Van depremlerinin acıları ile doludur. İşbaşında bu
lunan Cephe Hükümeti bu acıları dindirecek sistem
li bir politika izleyememiştir. Deprem yardımlarının 
amacına ulaşmadığı bilinmekte ve Hükümetten hesa
bı sorulmaktadır; sorulmaya devam edilecektir. Tür
kiye, sık sık deprem olan, deprem geçiren ve büyük 
can kayıplarına sebep olan bir ülkedir. Doğa, hala
mıza her yıl büyük bir darbe indirmekte, bizler de 
üzüntülerimizi belirtmek suretiyle kendimizi avut
maktayız. Deprem sorununun çözüme bağlanabilmesi 
ve sonucunun halkımız yararına yürütülebilmesi için, 
özellikle ve acilen, doğal olaylardan korunma inşaat 
ofisi - veya idaresi - kurulmalıdır. 

Yıllardan beri, büyük küçük her çeşit doğal afet
lerle karşı karşıya gelen, can ve mal kaybına uğraya
rak mağdur oîan ve büyük zararlara uğrayan, köylü-
lerimizdir. Aslında, bu doğal olaylara karşı alınacak 
tedbirler yönünden Devletimiz çok geç kalmıştır. Şim
diye kadar bu konunun çözüme bağlanması, doğal 
afetler karşısında köylümüzün gerekli güvenceye ka
vuşturulması gerekirdi. 

7269 sayılı Kanunla, can ve mal kaybına uğrayan 
vatandaşların zarar gören mallarının onarılması, ye
niden yapılması, bir oran dahilinde, Devletin görevleri 
arasında yerini almıştır. Fakat, getirilen bu işlevler 
hem amacına ulaşmamış, hem de yeterli değildir. 
Yıllardır ve içinde bulunduğumuz bu günlerde, ülke
miz topraklarının büyük çoğunluğu sel ve taşkın sa
larının baskınına uğramış, uğramakta, verimli top
raklar sel ve taşkınların getirmiş olduğu taş ve kum
larla örtülmüş, örtülmektedir. Artık, Türkiye için 
ikinci olarak bir Orta Asya göçü düşünmek de, bu 
içinde bulunduğumuz çağda mümkün değildir. 

Türkiye topraklarım, kanser gibi saran bu belâ
dan kurtarmak, bizlerin üzerimize düşen en önemli 
görevlerden biridir. Ülkemizde zaman geçirmeden 
gerekli su düzeni kurulmalı ve topraklarımızın ço
raklaşması, çölleşmesi önlenmelidir. Bu durumu en 
önemli bir soran olarak görüyoruz; Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, en önemli bir sorun olarak gö
rüyoruz. Tekrar ifade ediyoruz; Anayasamıza rağ
men, doğal olaylardan zarar gören çiftçilerimize ge
rekil sosyal güvenceyi bir türlü getiremedik. «Getir
dik» diyemeyiz. Bunun çeşitli nedenlerini tartışmak 
mümkündür. Başta gelen nedeni, uzun yıllardır ül

kemizde uygulanan kapitalist ekonomi sistemidir. Em
peryalizmin gelişmesi ve beslenmesi uğruna, ülkemi
zi bir avuç kapitalist, özel sektörcü kişilerin eline bı
rakamayız. Bu yönlü mücadelemiz durmayacak ve 
sürekli olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yangın, deprem, yer kayma
sı, taşkın, sel, fırtına, don ve dolu, kuraklık, haşere 
ve hastalık yayılması gibi âfetlerden tarım ürünleri, 
alet, makine, gübre ilâç, ahır, kümes imalâthanesi 
gibi canlı cansız üretim araçları ve harmanda har
manı yanan köylülerin uğramış olduğu zararlar, te
sisleri kullanılmayacak hale gelen veya yok olan çift
çilerden, zarar görüp muhtaç duruma düşenlerin 
herhangi bir güvencesi yoktur; ama ulusun ve ülke-
n'n kahrını, tabanda, bu piramitî zapteden köylüler, 
insanlar çekmektedir. Ancak, şimdiki mevcut uygula
ma ve 5254 sayılı Kanuna göre, sadece ödünç tohum
luk verilmekte veya diğer mevcut mevzuata göre kre
di borçları ertelenebilmektedir. Bu durum yeterli ol
madığından dolayı, şimdi konuştuğumuz, görüştüğü
müz bu kanun tasarısı önümüze getirilmiş bulunmak
tadır. 

İncelendiğinde görülecektir ki, üretici olan köylü
lerimiz için yapılan bu yardımlar yetersizdir. Bu iş
lerden de ancak, ürünlerinin en az % 40'ı zarar gö
ren çiftçiler yararlanmaktadır. Emek çekerek değer 
yaratan köylülerimiz için bu miktarı da yeterli bul
mak olanak dışıdır. Bu miktar iyi bir şekilde tespit 
edilerek, her türlü doğal olaydan zarar gören köy
lülerin yararlanması yöntemi ile birlikte gerekli de
ğişiklikler yapılarak, görüşmekte olduğumuz bu ka
nun tasarısı çıkarılmalı ve halkımızın hizmetine su
nulmalıdır. 

Her uygar ülkede olduğu gibi, özellikle küçük çift
çilerin gördükleri zararların tamamı veya tespit edi
lecek yeterli bir oranda Devletçe karşılanmalıdır. 
Köylü ve çiftçilerimizin büyük açıklıkla karşı karşı
ya kalmalarım, ailece huzursuzluklarını önlemiş ola
cağız. Bu nedenle, bir ölçüde iç göç de önlenmiş ola
caktır. 

Çiftçilerimiz için en önemli sosyal güvence, Ta
rım Sigortası Kanunu çıkarılmasıdır. Bu, 1961 Ana
yasasında belirtildiği ve bugüne kadar çeşitli yerler
de ve konuşmalarda sözü edildiği halde çıkarılama
mıştır. Aradan bir 15 yıllık gibi bir zaman süresinin 
geçmesi küçümsenemez. Onun için köylümüz, ger
çekten bu şekilde bir sosyal güvenceye kavuşturulma 
yönünden çok geç bırakılmıştır. Bunun özellikle yok
sul olan dağ köylerinde büyük üzüntülerini görüyo-
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ruz, izliyoruz; görmemek mümkün değildir. Tarım 
Sigortası Kanunu çıkarılmayınca, palyatif tedbirler
le bu sorunu temelden çözmek de mümkün olmaya
caktır. Köylü ve çiftçilerimiz için büyük bir hayatî 
önem taşıyan Taran Sigortası Kanunu çıkıncaya ka
dar, halkı aldatmak ve uyutmaktan Cephe Hükümeti 
önce vazgeçmelidir. Köylü ve çiftçilerimiz için bü
yük bir hayati önem taşıyan Tanm Sigortası Kanunu 
çıkıncaya kadar, çiftçilerin doğal olaylardan korun
ması için, sosyal amaçlı özel bir fon saymanlığı ku
rulması yerinde olur kanaatindeyiz. 

Dün İmparatorluk döneminde ve vermiş olduğu
muz Türk Kurtuluş Savaşından sonra bizden kopan, 
bizden ayrılan; dün bizim ilimiz durumunda olan 
ülkeler bugün kalkınmıştır; ama kapitalist ekonomi
yi benimseyen, bugün Cephe Hükümeti ve başta Sa
yın Süleyman Dcrnirel, hiçbir zaman, hatan uygula
malarının ve ülkeyi bu şekilde çıkmazlar ve açmaz
lar ülkesi durumunda, az gelişmiş bir ülke olarak 
bıraktığının hesabım vermekten kaçamaz. Bunu, ar
kadan gelen nesiller izleyecektir, gençler izleyecek
tir, köylüler izleyecektir; köyün köşesinde, bucağın
da sofrasında, minderinin üzerinde bu çarpık düşün
ce içindeki uygulamaların sonucu bu ülkenin geri bı
rakıldığını halkımıza anlatacağız. Bu, bizim için en 
şerefli bir görevdir; Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
bu şerefli görevi başaracağız ve gerçekleştirmek için 
de hamlelerimizi, çahşmalatımızı sürdüreceğiz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — O 
anlaşıldı ise mesele kalmaz. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Evet anlaşıldı. 
Siz, Türkiye'nin halini görüyorsunuz, getire getire 
Türkiye'yi bu hale getirdiniz ve hâlâ da direniyorsu
nuz, sokaklarda kan kokuyor. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Konuyla ne 
alâkası var bunların? 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Efendim, alâka
sı şu: Ülkenin geri kalması yönünden sizin yürüttüğü
nüz icraatı eleştirmekle ilgisi var; ayrıca, doğal olay
lardan zarar gören çiftçilerimize Devletin elini uzat
ması ve onların yanında yerini alması toplumsal bir 
görevdir. Bu kanun çıktığı zaman, üretimin devam
lılığı sağlanacak, duraklama ve gerilemesi de önlen
miş olacaktır. 

Doğal âfetler karşısında halkımızın gücünün ol
madığı bilinmektedir. Meydana gelen zararları kendi 
olanakları ile karşılayamayan küçük çiftçi ve yoksul 
köylülerimize bu kanunu çıkarmakla yararlı bir hiz
met yapmış olacağız. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Bunu siz mi bileceksiniz? 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Efendim, «Siz 
mi bileceksiniz?» deniyor, 

Ben, uzun süre Anadolu'yu kanş karış gezdim; 
ilköğretim müfettişliği yaptım. Bugün Anadolu'nun 
dağ köylerinde büyük erozyon vardır, halk sömürül-
müştür ve orman içi köylerin özellikle orman yoluy
la sömürülmesinin baş yürütücülüğünü İsparta'da Sa
yın Demîrel kardeşlerin kurmuş olduğu ORMA Şir
keti yürütmektedir. Bunu kimse inkâr edemez. 

Bütün föter şapkalı, göbekli müteahhitler, dağlar
da halkın hazırlamış olduğu kerestelerin başına top
lanmak suretiyle, ucuz fiyatlarla onu kapatıp İzmir, 
Ankara, İstanbul gibi büyük kentlere götürmek sure
tiyle milyonlarına milyon katarken, Anadolu'daki güç
süz kalmış, yoksul kalmış halkımızın ıstıraplarım 
ve dertlerini görmemezlikten gelemeyiz. O halkın 
içinden gelen bir kişi olarak, onların ıstırap ve dert
lerini burada ortaya koyuyoruz, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak görüşlerimizi belirtiyoruz. 

Bu kanun çıktığı zaman ulusumuza yararlı olma
sını temenni eder ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
buna olumlu oy kullanacağımızı belirtir, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
D. P. Grupu adına Sayın Önder, buyurunuz efen

dim. 

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

Demokratik Parti Grupu, kendi programının 125; 
126 ve 127 nci maddelerine uygun bulduğu için bu 
kanun tasarısının esasıyla mutabıktır. Ancak, usule 
ait bazı itirazlarımız var. 

Evvelâ, bu tasan, tabiî afetlerden zarar gören 
çiftçilere yapılacak yardımlar hakkındaki tasarı, bi
zim kanaatimize göre bir ön tasarıdır, bir ön kanun
dur, hatta bir kanun muvakkattir, bir geçici kanun
dur. Gerekçede de belirtiliyor: Tarım Sigortası Ka
nunu getirilinceye kadar, bu zaman içerisinde acil ih
tiyaçları karşılamak maksadıyle böyle bir tasan sevk 
olunmuştur. 

Kanatimiz odur ki, Hükümet şöyle bir yol tut
saydı daha iyi olurdu: Evvelâ bir çerçeve kanun ge
tirseydi, ondan sonra da kanun hükmünde kararna
melerle muvakkat zamanı geçiştirseydi ve Tanm Si
gortası Kanununu da, kanun hükmünde kararname
lerle tedvin etseydi, meseleye daha acele ve daha iyi 
şekilde yaklaşmış olmak imkânım bulacaktı. 
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Değerli arkadaşlarını, cidden Türkiye'de tanının 
yıllardır kaderi havadaki buluta bağlı kalmıştır. Bu
lut fazla olduğu zaman sel, seylap olur; felâket, ta
biî afet olur ve sonunda perişanlık ve felâket Türk 
çiftçisini bulur. Bulut az olduğu zaman, yağmur ol
maz; kuraklık olur ve kıtlık, hastalık başgösterir. Ya
ni, Türk çiftçisinin kaderini havadaki buluttan kur
tarmak lâzımdır. Üç tane plan dönemini geçmiş ol
mamıza rağmen, henüz Türk çiftçisinin kaderi bulut
tan, tabiî şartlardan, tabiî afetlerden kurtulamamış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıyı şu bakımdan 
muhteva olarak olumlu bulmaktayız : Her şeyden ev
vel, Tarım Sigortası Kanununun çıkarılmaması sebe
biyle, bir ön kanun olduğu için, daha fazla afete du
çar olan çiftçiyi mağdur etmemek için getirilmesi se
bebiyle önemli bulmaktayız. Ancak, bu kanun çıktı 
diye, bu kanuna bütün gruplar rey veriyor diye, Ta
rım Sigortası Kanununda gecikme yapılmamalıdır. 

Çiftçilerimiz, tabiî afetlere, haşere ve hastalıklara 
karşı bir teminata sahip değillerdir. Bu durum, ça
lışma hevesini kırmakta, çiftçiyi güvensizliğe itmek
tedir. Bu bakımdan, Demokratik Parti olarak çiftçi
nin güvenle çalışmasını temin etmek, emeğini temi
nat altına almak lâzım geldiği kanaati içerisindeyiz. 
Bunu da ancak Tarım Sigortası Kanunu sağlayacak
tır. 

Ayrıca, Tarım Sigortası Kanunu da, kanaatimize 
göre, kâfi gelmeyecektir. Çiftçi Mallarını Koruma 
Kanunu ve Çiftçi Mallarını Koruma Mevzuatı da ye
niden ele alınmalıdır. 

Bir diğer husus da şudur: Türkiye'de bugün cid
den iftihar edilecek tarzda Türk işçfsi teşkilâtlanmış
tır. Yalnız, Türk çiftçisi teşkilatlanmamıştır. Türk 
çiftçisi bazı ısmarlama teşkilâtların elindedir ve bu 
ısmarlama teşkilâtlar, bazı menfaat ve partizanlık he
saplarıyla konuşmaktadırlar. 

Bu bakımdan, Türk çiftçisinin menfaatlerfni ko
rumak, bir kısım ihtiyaçlarını karşılamak için teşki
lâtlanmaları gerekmektedir. Bu teşkilâtlanmayı hükü
met, daha doğrusu Devlet desteklemelidir, gönüllü 
teşkilâtlar olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, tarım teşkilâtının t!la ıslâhı
nı bu vesile ile zarurî gördüğümüzü belirtmek isteriz. 
Bu konuda Demokratik Parti teşhisini koymuştur: 
Bugün Tarım Bakanlığı, adı Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı olarak değişmiş olmasına rağmen, 
bugünkü durumda tarım teşkilât ve müesseseleri da
ğınık, işbirliği imkânları zayıf, çalışma yön ve hedef-
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leri değişik, muhtelif başlı teşekküllerdir. Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığında merkeziyet sistemi
nin uygulanması ki, yıllardır Gıda -. Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığında merkeziyet sistemi uygulan
maktadır, bunu doğru bulmamaktayız. 

Türkiye geniş bir ülkedir. Her iklimi sinesinde 
toplayan, tabiî zenginliklerle dolu olan ve buna rağ
men tabiî afetlere ve çok maruz kalan bir ülkedir. 
Her bölgenin ayrı ayrı hususiyetleri vardır. Bu ba
kımdan, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, böl
geye göre, bölgelerin hususiyetlerine göre teşkilâtlan
mak zorundadır. Antalya ve Adana şartlarını Doğu 
Anadolu şartları ile, Ege şartlan ile, Trakya şartlan 
ile bir tutmak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu umumî mülâhazalar
dan sonra, tasarıda gördüğüm bir iki noksanlığa da 
temas etmeden geçemeyeceğim. 

Şöyle ki : Şimdi, tasarı, fon tesis ediyor; tasarı
nın 4 ncü maddesine göre, bütçeye fon konulacak. 
Şimdiye kadar devlet bütçelerini incelediğimiz tak
dirde, muhtelif konularda fonlar konulmuştur; bu ra
kamlar, bu fon rakamları göstermelik olarak bütçe
lerde kalmıştır. Geçen yıl, 1976 Bütçesi görüşülürken 
Maliye Bakanı dedi ki, bilmem, «8 çeşit mi, 10 çeşit 
mi, fon tesis ediyoruz». Biz de dedik ki tenkit eder
ken, bu fonların kanunları çıkmadıkça ve samimiyet
le yeter ödenek konulmadıkça ve samimiyetle uygu
lanmadıkça, bu fonlar propogandadan öteye bir ma
na taşımayacaktır ve nitekim dediğimiz de çıkmış
tır. 

1976 Bütçesine konulan fonlann hiç biri işletile-
memfştir. Şimdi bu kanun çıktığı takdirde, yani bu 
tabiî afetlerle mücadele kanunu çıktığı takdirde, ta
sarının 4 ncü maddesine göre fon teşkil edilecektir.^ 
Yalnız, fonun miktarı belli değildir. Nedir fon, yani 
ne konulacaktır? Gelen iktidarların takdirine göre mi 
konulacaktır; planlarla mı düzenlenecektir; yıllık 
programlarla mı düzenlenecektir? Bu konuda sara
hat yoktur. Gönül isterdi ki, «meselâ, fon miktan 
genel bütçenin veya konsolide bütçenin - tabiî, kon
solide bütçe demek uygun olmaz, katma bütçeleri bu
raya sokmamak lâzım - şu kadarda şu kadarıdır; yüz
de şu kadarı tabiî afetlerle mücadele için fon olarak 
konulmuştur * denilmeliydi. Bunu tasanda bir nok
sanlık olarak görmekteyiz. 

Diğer taraftan, muhterem arkadaşlarım, sütten 
ağzımız yandığı için yoğurda üflüyoruz; şöyle k i : 
Hasar tespitleri ve yardımlar konusunda partizanlık 
yapılmamalıdır. Ben bunları bugünkü Hükümet için 
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söylemiyorum; bugünkü Hükümet partizanlık yap
maktadır; gelecek hükümetler için söylemekteyim. 
Bugünkü Hükümet, bilhassa ziraî kredilerde, Ziraat 
Bankasının kredilerinde kan kusturmaktadır. Ayaş il
çesine gidiniz, Adalet Partisi İlçe Başkanının tezkere
si ile kredi dağıtılmaktadır. Bundan bizzat Adalet 
Partili yurttaşlarım yakınmaktadırlar. 

Şimdi, hasar tespitlerinde, yardımlarında, yapılan 
yardımlarda partizanlık yapıldığı takdirde, Türk "çift
çisine bir şey gitmeyecektir, Türk çiftçisi bundan ıs
tırap duyacaktır. Zaten, partizanlık, 1950'den evvel
ki Cumhuriyet Halk Partisine herhangi bar kâr ge
tirmediği gibi, bugünkü Cephe ortaklığına da kâr ge
tirmeyecektir. Çünkü, meselâ diyelim ki, bir kasaba, 
Adalet Partili belediye reisi ise, oraya direğini dik
miş, asfaltım götürmüş; muhalefete ait bir belediye 
ise, götürmemiş. Bizzat, asfaltı gelen, direği dikilen 
yer, buna infial duymakta. Türk milleti, Türk köy
lüsü bu kadar hakşinastır ve adaletsizliğin karşısın-
dadır. 

Bu tasarıda gördüğüm diğer bir noksanlık da şu
dur değerli arkadaşlarım : Yardımlar konusu. Bakı
nız yardımlarda diyor ki : 

«Madde 2. — En az % 40 oranında zarar gör
mesi halinde yardım yapılacak». 

Korkarım ki, bu % 40 rakamı, bu tasarının işle
memesine, bir göstermelik kanun olmasına sebebiyet 
verecektir. % 40 ne demektir? % 40 zarar, mahvol
muş demektir. Zaten Türkiye'de çiftçilik fevkalade 
zordur, yani her şeyden, ticaretten de zordur, memu
riyetten de zordur, her şeyden zordur çiftçilik. Tabiî 
afetten en az % 40 zarar görecek, ondan sonra yar
dıma müstahak olacak. O takdirde, bu tasan işleme
yecektir. Bunun miktannı azaltmak lâzım, yardımlar 
kısmındaki şartları da hafifleştirmek lâzım. 

Bu mülâhazaları ileri sürdükten sonra, Demokra-
tip Parti Grııpu olarak, her şeye rağmen tasarıyı 
olumlu karşılıyoruz. Bilhassa, günlerden beri bulun
mayan Hükümetin ve Komisyonun da nihayet gelip, 
böyle bir tasarının konuşulmasına imkân vermesini 
de hayırlı bir başlangıç olarak telâkki ediyoruz. Rad
yolarda ve televizyonlarda övünmekten ziyade, iş gör
menin daha önemli olduğu kanaatindeyiz, fş görmeli; 
hükümet icra makamıdır; iş görmeli, gördüğü işleri 
konuşmalı. Bu Hükümet lâf yapıyor; bilhassa Sayın 
Feyzioğlu, bu sosyal içerikli kanunlar konusunda 
çıkmamışı çıkmış gösteriyor, bir başka hava içerisin
de boyuna propaganda malzemesi olarak kullanıyor. 
Gönlümüz şunu istemektedir: Hükümet gelsin, Ko

misyon gelsin, hasta iktidar grupları da bulunsun, 
her meseleyi, her kanunu çıkaralım. Parlamento da 
verimli olarak çalışsın. Aldığımızı da hak etmiş ola
lım. 

Bu duygularla, Demokratik Parti Grupunun se
lâm ve saygılarını sunar, tasarıya müspet rey vere
ceğimizi Yüce Meclise arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın önder. 
Şahsı adına Sayın Mehdi Keskin?.. Yok. 
Sayın Hasan Zengin, buyurun. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Üzerinde konuşmakta bulunduğumuz kanun, bu
güne kadar köylüler ve çiftçiler için düşünülmeyen, 
eksik kalmış bulunan ve yine de eksikliği yeterince 
gideremeyecek; fakat geçici bir zaman içerisinde ba
zı yakınmalara, uğranılan afetlere kısmen de olsa bir 
çare bulma yönünden faydalı ve yararlı olacaktır. 

Bugün Türkiye'de yaşayan 40 milyonun üzerin
deki nüfusumuzun % 70'inden fazlası köylerde veya 
şehirlerde oturup da, çiftçilikle, tarımsal amaçla ça
lışmaktadır. Bu insanların sosyal güvenceden yoksun 
olarak kendi hallerine, bugüne kadar terkedilmiş ol
masının nedeni, büyük bir kütlenin, bu bozuk düzen 
içerisinde uyanmayıp, uyutularak, daima kendilerine, 
«Allaha şükret, nasıl olsa bir gün sen de kurtulur
sun» gibi morfin sözlerle uyutulmuş, okutulmamış, 
hastası tedavi ettirilmemiş ve mahsulü de elinden da
ima yok pahasına alınmıştır. Bu insanları artık sahip
siz kalmadan kurtarıp, bunların da bugün Türkiye' 
de bazı kanunlarla işçileri sigortalara dahil etmekle, 
sendikalar kurdurmakla, sosyal güvenceleri sağlanmış; 
memurların, Emekli Sandığına dahil olmakla bir nis
petle sosyal güvenceleri sağlanmış; serbest çalışanla
rın, BAĞ -. KUR'a bağlı olarak bir nispette olsa, 
eksik de olsa, sosyal güvenceleri düşünülmüştür. Bu 
insanlar dahi, bugünkü hayat pahalılığı altında ezil
mekte, bu sosyal güvenceleri olmasına rağmen, Tür
kiye'de MC iktidarının enflasyonist bir ekonomi poli
tika izlemesi neticesinde bunlar dahi Türkiye'de bu 
hayat pahalılığı altında ezilen bu insanlar, ancak belki 
havayı bedava teneffüs edebiliyorlar; onun dışında, 
yaşayamaz hale gelmişlerdir. 

Köylülerimiz, verilen taban fiyatlarıyle ve bilhas
sa dekar başına işçilik yönünden ödenen kredilerle, 
mahsullerini elde edemez hale gelmişlerdir. Tamamen 
sahipsizlik karşısında, dışarıdan bu insanlar mahsul
lerini, teşkilâtlanmamış kredi dediğimiz karaborsacı» 
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lardan aldıkları kredilerle» bu mahsullerini meydana 
getirmektedirler. Mahsullerini, görünüşte Devletten 
aldıkları üç bin, beş bin lira, Ziraat Bankasından alı
nan paralar değil, çiftçilerin büyük bir çoğunluğu bu
nun çok üzerinde dışarıdan buldukları paralarla bu 
mahsullerini meydana getirmekte ve hayvanlarını ye-
llştire bilmektedirler, tesislerini kurabilmektedirler. 

Bugün Türk köylüsüne verilen kredi yetersizdir 
ve su içecek mertebesinde dahi köylüyü rahatlatma-
nıaktadır. Bırak karnını doyurmayı, bırak kendi işle
rini görmeyi; maalesef, üzücüdür; devamlı olarak 
afetlere uğrayan tarım kesimindeki çalışan insanların 
meydana getirmiş bulunduğu ürünlerinin daha tarlada 
iken dolu, yağmur, yangın vesaire gibi afetlere uğra
dıktan sonra, buraya sarfetmiş bulunduğu paraların 
miktarının hesabı bugün dahi devlet dairelerinde yan
lış hesaplanmaktadır. Şöyle ki, bu kanunda da bu 
açıkça belirtilmemiştir, Devletin, Ziraat Bankasından 
veyahut da Tarım Kredi Kooperatiflerinden veyahut 
da diğer kooperatiflerden verilen paraları sanki bura
lara sarfetmiş, bu mahsulleri elde etmiş gözüyle ba
kılmaktadır. 

Yanlıştır, verilen paralar çok azdır, bunların çok 
üzerinde, vatandaşlar dışarıdan, karaborsadan, tefeci
lerden para bulmaktadır ve sarfetmektedirler. Buna 
karşılık, bunların haklarını koruyacak olan bir sis
temi kısa zamanda getirmekte fayda vardır. Tarım 
sigortasının mutlaka kısa bir zamanda getirilmesi ve 
çıkarılması şarttır, 

Muhterem arkadaşlarım, bir misâl arz etmek isti
yorum : 30 Temmuz 1976 tarihinde Manisa'nın Akhi
sar ilçesinin Mecidiye kasabası merkez olmak üzere 
Kapaklı, Kayahoğlu, Gökçeköy, Kayışlar ve Çerkez-
osmsniye köylerinde görülmemiş derecede bir dolu 
afeti olmuştur. İnsan kafası büyüklüğünde parçalar 
düşmüştür. Tütün, pamuk, bağ, zeytin, bostan ne 
varsa, her şeyi tarlada olduğu gibi bitirmiştir. Tütün 
mevshninin tam toplama anında ve vatandaşların 
büyük bir para sarfederefc elde ettiği bu mahsuller, 
olduğu gibi tarlada kalmıştır. Yetkililerle konuştuk; 
elde mevcut bir kanun olmadığı için, bunlara hiçbir 
surette yardım etme imkânı bulunamadı. Dendi ki : 
«Ziraat Bankasından verilmiş bulunan kredileri erte
leyelim». Eh, adam 40 bin lira tarlaya para sarfet
miş; aldığı para 3 bin lira. «3 bin lirayı erteleyelim ve 
bir daha kredi vermeyelim...» Bu insan, bir sene içe

risinde ne yiyecek? Sarfetmiş olduğu bu paraların 
diğer, dışarıdan bulduğu paraların karşılığını nereden 
bulup ödeyecek ve bunun dışında, bir sene çotuğunun 
çocuğunun geçimini nasıl temin edecek? Bunlar boş
lukta olduğu için yardım imkânı bulunamamıştır. 
Bu kanunun çıkmasıyle, yani çok az, tam olmamak
la beraber, bugünkü durumdan bir nispette de olsa, 
hiç olmazsa vatandaşlar, tarım kesiminde çalışanlar, 
köylüler biraz ferahlamış olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün içinde bulundu
ğumuz şartlarda meselelere toplu olarak bakmak mec
buriyetindeyiz. Yaşayan ve çalışan insanların el eme
ği ve ahnteriyle meydana getirdikleri, ürettikleri mah
sullerini değer fiyata sattırmadığımız zaman da bir 
afete uğramış oluyor. Meselâ, Devletin Hazinesinden 
50 milyon - 100 milyon lira verdiğimiz tütün tüccar
ları, üzüm tüccarları, pamuk tüccarları, veyahut da 
findik tüccarları, bunların mahsullerine verdiğimiz ta
ban fiyatları veya baş fiyatları çok düşük vermekle 
de bunları ayrıca bir afete uğratmış oluyoruz. Me
selâ, Manisa'da bu sene bağ zamanında afet olma
mıştır; ama Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tar'iş'e 
verdikleri üzümü Hükümet, Tariş'in elinde toplan
dıktan sonra, Tariş Genel Müdürünün müsaadesiyle 
10,5 liradan almış bulunduğu üzümlerini, bir gecenin 
içerisinde 3 - 4 tane ihracatçıya aldığı fiyatın altında 
teslim etmiştir. Böylece, dünya piyasalarında 1 000 
kilosu 1 1 0 0 - 1 200 dolar olan üzüm, 600 - 650 do
lar gibi düşünceyle verilmiş taban fiyata uygun ola
rak 10,5 lira ve onun altında üzüm teslim edilmekle, 
% 50 daha, bilhassa kooperatifler vasıtasıyle gelecek 
olan para hadleri de ortadan kaybolmuştur. Böylece 
de ayrıca bunlar bir afete maruz kalmışlardır ve 
üzüm üreticisi perişan halde bırakılmıştır. Bu nok
taların da ayrıca dikkate alınması ve artık aracı ve 
tefeciden, veyahut da karaborsacıdan yana değil, doğ
rudan doğruya tarım kesiminde çalışan insanların, yal
nız Allah'tan gelen afetler için değil, bozuk düzen içe
risinde, işleyen şu bozuk düzen içerisinde... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, bir dakikanız var. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — ...iktidarların ba
zı yakın çevrelerinin sağladıkları büyük imkânlarla 
halkımızı soydurma afetinden de kurtaracak madde
lerin buraya konması yerinde olacaktır. 

Kısmen de olsa bu tasarı çiftçilerimizin yararına 
olacağı için benimsiyorum. Eksiklerinin maddelerinin 
görüşülmesinde tamamlanması düşüncesiyle sözlerime 
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son verir, hayırlı olmasını diler, hepinizi saygılarımla 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
Sayın Avşargil? 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Kangal?.. Yok. 
Sayın Ezman, buyurun efendim. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bugüne kadar halkımızın büyük ekseriyetini teş
kil eden köylümüz, çiftçimiz maalesef devlet yardı
mından, sosyal yardımdan ve yardımlardan mahrum 
kalmıştır. 

Şöyle düşündüğümüz zaman etrafımızda, tarlası 
sel altında kalmış insanları, evi yanmış insanları, tek 
başına bütün bir şehri yakarsa, onun yardımına gidi
lir de, köyde vatandaşın evi yandığı zaman yardımsız 
kaldığını, tek başına kaldığını, boynu bükük, eli koy
nunda mahzun kaldığını hepimiz biliriz, hatırlarız ve 
görmüşüzdür. 

Şimdi, bu kanun bu şekliyle de bu vatandaşlarımı
za, bu şekilde sele, fırtınaya, yangına maruz kalacak 
vatandaşlarımıza mahsulleri felâkete maruz kalacak 
vatandaşlarımıza bir destek, bir teselli imkânı yarat
maktadır. Bu sebeple, bütün arkadaşlarım gibi, ben 
de Parlamentomuzun böyle bir kanunu çıkarmış ol
masından sevinç duyuyorum, gurur duyuyorum ve 
şahsî oyumu da hepiniz gibi, herkes gibi büyük bir 
memnuniyetle, büyük bir sevinçle kullanacağım. 

Yalnız, kanunda gördüğüm bazı noksanlıklar var, 
bazı eksiklikler var, onlar üzerinde durmak istiyo
rum. 

Evvelâ, burada bu kanunun başlığının «Tabiî 
Afetler» değil de «Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardım Hakkında Kanun» şeklinde olma
sını ben de arzu ediyorum, Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonunun kabul ettiği metin şekli ile. Çün
kü, tabiî olmayan afetler de var. Yangınlar... En 
çok uğranılan şey yangın. Yangının pek çoğu da ba
zen kasıttan olur, bazen tesadüfen, kaza ile olur; bu 
sebeple, başlığın bu şekilde olması daha uygun ola
caktır. 

Arzu ederim ki, bunlar oylandığı zaman, arkadaş
larım bu şekilde oylarını kullanırlarsa bu metin üze
rinde herhalde daha münasip bir iş olur ve ismine de 
daha uygun olur. Bütün afetler, diğer afetler de bu 
şekilde içine girmiş olacaktır; daha uygun olacaktır. 

2 ncisi : Birinci maddede, «Tarımsal ürünler» di
yor; ama acaba Doğuda, Doğu halkının başlıca ser
vet kaynağı olan kurutulmuş, toplanmış ot bunun içi
ne giriyor mu, girmiyor mu? Bu hususta bir açıklık 
yoktur. Kars'a gittiğiniz zaman veyahut da Bingöl'e 
gittiğiniz zaman, veyahut da Doğunun bir iline gitti
ğiniz zaman orada öyle koca koca yığınlar halinde 
ot bulacaksınız, ot göreceksiniz ki, sürüsünü bununla 
besleyecektir, altı ay bununla besler. Adana gibi de
ğil... Adana'da hayvan her zaman mer'a bulur, ot
lar; fakat Doğuda veya bir çok yerlerde, benim gör
düğüm yer orası, pek çok yerde vatandaşlarımızın 
büyük kısmı için, çok büyük destektir bu ot yığın
ları; bütün 'altı ay boyunca tek serveti olan hayvanı
nı bununla besleyecektir, bununla bahara çıkaracak
tır. Bazen kasıtla yanar bu otlar. Komşusuna düş
manlığı vardır, gider bir kibritle tutuşturur, yanar ve 
bütün! bir kış, hayvanım bahara çıkaracak imkândan 
mahrum kalır. Bazen de toplu yangınlar olur. Şimdi, 
bir çok köyler, bir çok köylüler otlarını kasıtlı yan
gınlardan korumak için bir araya topluyorlar. Doğuyu 
gezenler bunu bilirler; çok iyi bilirler bunu ve bir de 
b-îkçi bekletirler; fakat buna rağmen bu afetten kur
tulamadıkları, kendilerini kurtaramadıkları vakidir. 
Bir hain adam gelir, bazen tesadüfen; fakat çok za
man da bir hain adam gelir, yine tutuşturur ve bü-
*ün bir servet, o vatandaşlar için bir büyük servet 
olan o ot, o yığın otların hepsi birden gider. 

Ben tereddüde düştüm; pek bu manada görme
dim. Bu sebeple, zaten bir de önerge takdim etmiş 
bulunuyoruz efendim; «tarımsal ürünler» ibaresinden 
sonra, ikinci maddedeki, «hayvan yemleri» ibaresinin 
\e ilâvesi mevzua netlik getirecek, açıklık getirecek
tir. Çünkü, bizim memleketimizde tarım, hayvancılık
tan ayrılamaz; çiftçimiz tarımla uğraşır, aynı zamanda 
hayvan besler; yalnız tarım, yalnız küçük tarlası, 
valnız küçük arazi onu korumaz; aynı zamanda, onun 
vnnında, beraberinde hayvancılık yapmaktadır. Bu 
-ebeple, bu çok önemli bir noktadır. 

Bir önergemiz var; değerli arkadaşlarımız lütfe
derlerse, bu ilâve ile bu birinci maddeyi kabul eder-
'ırse, bence çok daha isabetli bir şekilde davranıhmş 
olur. Bu suretle herhangi bir kötü ihtimal berataraf 
edilmiş olur; bilhassa bazı yörelerdeki bu ot serveti, 
ot yığınları sebebiyle. 

Kanun, esas itibariyle arz ettiğim gibi, bugüne 
kadar çok desteksiz kalan, bugüne kadar sosyal yar-

- dundan mahrum kalan insanlarımıza, Devletimizin, 
Parlamentomuzun büyük bir yardımı, büyük bir lüt-
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fu olacaktır. İnşaallah, ileride daha çok kısa bir za
man içerisinde sigorta kanunu çıkacak ve bu suretle 
daha büyük emniyete kavuşacak; fakat şimdiden, bu 
güzel bir destektir; iyi ve yerinde bir destektir. Bun
dan dolayı sevinçliyim. 

BAŞKAN — Şimdi açsk oylama neticeleri var, on
ları arz ediyorum : 

Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda, 10 
eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi 
açık oylamasına, 205 sayın üye iştirak etmiş; 199 ka
bul, 3 çekinser oy verilmiş, 3 de geçersiz oy çıkmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 
tasarısının açık oylamasına 183 sayın üye iştirak et-

/. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
haklarında vergi kaçakçılığı takibatı yapılan millet
vekillerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz 
Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/1444)/ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakam tara

fından yazdı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

4 . 10 . 1976 
Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Soru : 
Halen Millet Meclisi üyesi olan milletvekillerinden 

1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 ve 1973 yıllarına 
ait haklarında vergi kaçakçılığından takibat yapılan 
var mıdır? 

1. Haklarında vergi kaçakçılığından takibat ya
pılmış milletvekili varsa hangi yıllarda, ne miktar 
vergi kaçakçılığı takibatı görmüştür? 

2. Vergi kaçakçılığı tespit edilen milletvekilleri 
var ise vergi itiraz komisyonuna, vergi temyiz komis-

Saygılarınıı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bu suretle 

bitmiştir. 

nıiş; 164 kabul, 11 ret, 5 çekinser, 3 geçersiz oy kulla
nılmıştır. 

Bu nedenle, oylamalarda ekseriyet olmadığı için 
önümüzdeki oturumlarda tekrarlanacaktır. 

Meclisimizde çoğunluk olmadığı oylama neticesin
de anlaşıldığından, esasen vakit de yaklaşmış oldu
ğundan, gündemimizdeki Meclis Araştırması ve Ge
nel Görüşme önergeleriyle. Sözlü Soruları görüşmek 
için 12 . 1 . 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.46 

yonuna başvuranlar kimlerdir, ve bu itirazlardan bu
güne kadar ne sonuç alınmıştır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 4 . 1 . 1977 

Ankara - • 
OKA : 310000/18 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 10 . 1976, 28 . 12 . 1976 tarih ve 

7/14444865/38362 sayılı yazıları. 
Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, hakla

rında Yergi kaçakçılığından takibat yapılmış millet
vekili olup olmadığına mütedair yazılı soru önerge
sine, gerekli cevabın verilebilmesini teminen, bütün 
illerden bilgi talep edilmiştir. Ancak uzun çalışmayı 
icabettirdiği için tamamlanamamış olmakla beraber, 
bugüne kadar illerden Bakanlığa gelmiş olan bilgiler 
ekli listede takdim olunmuştur. 

Bakiye bilgiler tamamlanınca tekrar gönderilecek
tir. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

VI. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

• « ^ » » » » t 

IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Ov 
Ut 
ve 

fr 
Eskişehir 
Nevşehir 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Çanikın 
Sakarya 
Samsun 
Kastamonu 
Kayseri 
Rize 
Trabzon 
Tekirdağ 

Tekirdağ 
Tekirdağ 
Kocaeli 
Tokat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Sivas 
Zonguldak 

Milletvekilinin 
Adı ve Soyadı 

Hasan tldan 
Hasan Edan 
Hasan tldan 

Nihan îlgün 

Yılmaz Alpaslan 
Yılmaz Alpaslan 
Sabri Yahşi 

Nedim Korkmaz 
İhsan Arslan 
İhsan Arslan 

Yık 

1968 
1970 
1972 

1973 

1969 
1970 
1972 

1971 
1969, 1970 
1973 

Takibatı Yapılan 
Vergi Miktarı Ceza Miktarı 

24 250 72 750 
15 275 7 637,50 

2 750 1 450 

7 681 

1 683 
705 
340 

2 675 8 025 
4 697 

400 Usul. 

İtiraz veya Temyize 
Gidilip Gidilmediği 

İtiraz Kom. başvurmuş. 
İtiraz Kom. başvurmuş. 
İtiraz Kom. başvurmuş. 

İtiraz Kom. Tarhiyatı kaldırmış, 
Temyize başvurulmuş. 
İtirazsız kesinleşmiş. 
İtirazsız kesinleşmiş. 

(ödenmiş) 

O 



tu 

İsparta 
İsparta 
Kırşehir 
Erzurum 
Çorum 
Bolu 
Artvin 
Hakkâri 
Tunceli 
Bingöl 
Adana 
Uşak 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 

Milletvekilinin 
Adı ve Soyadı 

M. Raşit Cesur 
M. Raşit Cesur 

Ahmet Yılmaz 

Muzaffer Erdem 
Muzaffer Erdem 
Muzaffer Erdem 
Muzaffer Erdem 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 
Mehmet Ergül 

Yıh 
Takibatı Yapılan 

Vergi Miktarı Ceza Miktarı 

1972 
1973 

2 000 
1 050 E. A. V. 

1972, 1973 

1968 
1969 
1970 
1970 
1972 
1968 
1968 

78. Arazi Vergisi 

1 000 
350 

39 

itiraz veya Temyize 
Gidilip Gidilmediği 

İ 551 TL. Ö. Usul. - Ödenmiş 

Süresinde ödenmiş. 

700 
700 

450 

350 
30 T. Bonosu 

250 Usul. 
225 Kusur. 
250 Usul. 
175 

6 Kusur 

Ödenmiş. 
Ödenmiş. 
Ödenmiş. 
ödenmiş. 

ödenmiş. 
Ödenmiş. 
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2. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Tür
kiye'de Hiristiyanlık propagandası yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına İçiş
leri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1497) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazdı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyuruima-
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 
19 . 10 . 1976 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

Soru : 

Türkiye'de Hiristiyanlık propagandası ve eylemleri 
yapıldığına dair bir kısım M. S. P. milletvekilleri ve 
sözcüleri tarafından ileri sürülen iddialar doğru mu
dur? Türkiye'de Hiristiyanlık propagandası ve ey
lemleri yapıldığı hakkında M. 1. T. ce veya güvenlik 
yetkilileri ve görevlilerince elde edilmiş bilgiler, bel
geler var mıdır? Varsa elde edilen bilgiler, belgeler 
nelerdir ve kimler tarafından bu faaliyetler gösteril
miştir? Eğer böyle bir faaliyet yoksa ve iddialar asıl
sız ise M. S. P. Milletvekilleri ve sözcülerinden ba
zıları «Hıristiyanlık propagandası yapılan Türkiye'
de ben şeriatçıyım demek neden suç oluyor» demek
te olduklarından ve bu sözlerini de toplantılarda söy
lediklerine göre iddia ettikleri Hıristiyanlık propa
gandası bahanesiyle şeriatçılık propagandası yapa
rak halkı layik Cumhuriyet rejimine karşı kışkırtmış 
rejim ve Anayasa suçu işlemiş olmuyorlar mı? 

Türkiye'de şeriatçı düzene dönülmesi yolundaki 
gizli ve açık girişimlerin, propaganda faaliyetleri
nin bizzat hükümet ortağı olan partiden yapılmakta 
olduğu bilindiği halde konuşmalannızda savunduğu 
RUZ, koruyacağınızı ifade ettiğiniz «Cumhuriyet Hü-
kümetbni yıkmayı amaçlayan bizzat hükümetiniz 
içindeki bu unsurlardan nasıl ve ne gibi tedbirlerle 
korumayı düşünüyor sunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 6 . 1 . 1977 
Güvenlik yıkıcı faaliyetler : 

Daire : 
Şube : 

7/1497-4957 
Konu : (B) Orhan Yılmaz'ın yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Parlamento ile İlişkiler Müşa

virliğinin 14 . 12 . 1976 gün ve 106. 41/13637 sayılı 
yazısı. 

Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın Sayın Baş
bakana yönelttiği, Başbakanlık Makamınca tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru öner
gesi incelenmiş, cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Yurdumuzda Hristiyanhğı yayma faaliyetlerine 
zaman zaman rastlanılmaktadır. , 

Kendilerine Yehova Şahitleri adını veren ve kö
kü yurt dışında bulunan bu teşkilâtın mensuptan 
hakkında gizli Dernek kurarak faaliyette bulunduk
tan sebebiyle adlî kovuşturmalar yapılmış ve çeşitli 
cezalara çarptırılmışlardır. 

Yehova Şahitlerinin faaliyetleri dışında yabancı 
uyruklu bazı şahıslar da Hristiyanlık propagandası 
yapmak amacıyle hazırlanmış broşürleri yurda sok
mak şeklinde faaliyette bulunmaktadırlar. 

Ele geçen bu broşürlerin yurda girişi Bakanlar 
Kurulunca çeşitli tarihlerde yasaklanmıştır. 

1974 Yılından zamanımıza kadar geçen zaman 
içerisinde 48 Hristiyanlık propagandası olayının 
vukubulduğu ve 41 sanığı hakkında Adlî işlem yapıl
dığı tespit edilmiştir. 

Arzederim. 
Oğuzhan AsUtürk 

İçişleri Bakam 

3. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu 'nun, 
Adana - İzmir arası uçak seferleri yapılmasına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı. (711525) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazdı olarak cevaplandırılmasına -aracılığınızı say-
gıyle arz ederim. 12 .11 .1976 

Îlter Çubukçu 
Adana Milletvekili 

Soru : 
1. — Bakanlığınızca; Adana - izmir şehirlerinin 

hava bağlantısı kurulması gereği düşünülmüş mü
dür? Uçak seferleri ne zaman başlayacaktır? 

2. — Güneydoğu Anadolu illerimizin; ekonomik 
ve sosyal merkezi durumunda olan Adana ile hava 
ulaşım ihtiyacını karşılamak için Bakanlığınız ne 
düşünmektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4 . 1 . 1977 

Hava Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

Hugm : 5z - 3/Hnk -10-271 

Konu : Adana Milletvekili îlter Çu-
bukçu'nun yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 22 . 11 . 1976 
tarih, Kanunlar Müdürlüğü 7/1525-5090/39951 sayılı 
yazı. 

îlgi'de kayıtlı yazıya ekli olarak alman, Adana 
Milletvekili Sn. îlter Çubukçu'nun yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

Soru ; 
1. Bakanlığınızca; Adana - İzmir şehirlerinin 

hava bağlantısı kurulması gereği düşünülmüş müdür? 
Uçak seferleri ne zaman başlayacaktır? 

Cevap : 
1. İzmir - Adana hava bağlantısı kurulması ar

zu edilmekte ve düşünülmektedir. Ancak, THY'nın 
mevcut filosunun yetersizliği nedeni ile direkt uçuş 
planlaması şimdilik mümkün olamamaktadır. 

Soru : 
2. Güneydoğu Anadolu illerimizin; ekonomik 

ve sosyal merkezi durumunda olan Adana ile hava 
ulaşım ihtiyacını karşılamak için Bakanlığınız ne dü
şünmektedir? 

Cevap : 
2. Halen hazırlık çalışmaları yapdan ve 1 Mart 

1977'den itibaren uygulanmasına başlanacak olan 
Bölgesel Uçak İşletmesi projesinde Adana ile Malat
ya, Gaziantep, İskenderun, Muş, Urfa, Batman, Di
yarbakır ve Elâzığ arasında hava bağlantısı kurul
ması öngörülmüştür. 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
Eskişehir ili Beylikahır - Sivrihisar arasındaki maden 
sahasının değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'in ya
zılı cevabı. (7/1546) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim, 

24 . 11 . 1976 
Eskişehir Milletvekili 

Murat Kâhyaoğlu 

Beylikahır - Sivrihisar arasındaki bir bölgede, 
bîr süredir yapılan çalışmalar sonunda Toryum ve 
nadir toprak elementleri ihtiva eden maden yatak
ları olduğu saptanmıştır. Bu maddelerin değerlendi^ 
rüimesi için M. T. A. Enstitüsü laboratuvarlarında 
teknolojik test çalışmaları da yapıldığı bilinmekte
dir. 

1. Yapılan teknolojik test çalışmalarında bir 
sonuç alınmış mıdır? 

2. Bu bölgelerde saptanan madenlerin rezerv 
durumu ve kalite değerli nedir? Aynı madenlerin 
dünyada çıkarıldığı yerler ve rezerv durumları ne
dir? 

3. Bu madenler 
{anılmaktadır? 

sanayide hangi alanlarda kul-

4. Bu madenlerle ilgili teknoloji, ülkemizde ye
terince bilinmekte midir? Bu alanda, Teknoloji'nin, 
en çok geliştiği ülkeler hangileridir? 

5. Teknoloji yeterince bilinmiyorsa, bir teknolo
ji transferli düşünülüyor mu? 

6. Bu madenlerin yeni bir enerji kaynağı ola
rak değerlendirilebileceği söyleniyor. Bu doğru mu
dur? Bu aîanda dünyada yapdan çalışmalar var 
mıdır, hangi aşamadadır? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 11 , 1 . 1977 

Bakanlığı 
Sayı : 112-115/053.2-1227 

Konu : Eskişehir Milletvekili Sayın Murat 
Kâhyaoğlu'nun yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Mecîisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tgi : 7.12.1976 gün ve 7/1546, 5177/40451 sayıh 

yazıları. 
İlgide işaretli yazınız ekinde Bakanlığımıza inti

kal ettirilen, Eskişehir Milletvekili Sayın Murat 
Kâhyaoğlu'nun; «Eskişehir -Beylikahır - Sivrihisar 
(arasındaki maden sahasının değerlendirilmesine iliş
kin» yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu'nun. 
«Eskişehir - Beylikahır - Sivrihisar arasındaki maden 
sahasının değerlendirilmesine ilişkin» yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 

Soru 1. — Beylikahır - Sivrihisar arasındaki bir 
bölgede, bir süredir yapılan çalışmalar sonunda 
Toryum ve nadir toprak elementleri ihtiva eden ma
den yatakları olduğu saptanmıştırJ Bu maddelerin 
değerlendirilmesi için M. T. A. Enstitüsü laboratu-
varlarında teknolojik test çalışmaları da yapıldığı 
bilinmektedir. 

Yapılan teknolojik test çalışmalarında bîr sonuç, 
alınmış mıdır? 

Cevap 1. — Toryum ve Nadir toprak elementleri 
İhtiva eden Eskişehir - Beylikahır maden yatağından 
alman numuneler üzerinde yapılan teknolojik araştır
malara 1973 yılında başlanmıştır. Öncelikle Tor
yum ve nadir toprak elementleri üzerinde literatör 
çahşması, ön Lîçing denemeleri yapılmıştır. Teknolo
jilerinin zorluğu dünyaca kabul edilen Nadir toprak 
elementleri ve Toryumun çözeltiye alınmak aşaması 
tamamlanmıştır. Saflaştırma ve ayrılma denemele
rine geçilmek üzeredir. Teknolojik araştırmaların 
bitiminden sonra yatağın ekonomik değerlendirme 
çalışmalarına geçilecektir. 

Soru 2. — Bu bölgelerde saptaman madenlerin 
rezerv durumu ve kalite değeri nedir? Aynı maden
lerin dünyada çıkarıldığı yerler ve rezerv durumları 
nedir? 

Cevap 2. — Arazi çalışmaları 1976 malî yık so
nunda bitirilecektir. Kesin rezerv hesapları henüz 
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I tamamlanmamıştır. Ahnan ön bilgilere göre 200 000 
ton Toryum oksit, 1 000 000 ton Nadir toprak ele
mentleri (La, Ce, Nd, Y) rezervi tespit edifonMfe* ' 
Kesin rezerv hesapları ile yukarıdaki rakamlann bi
raz daha artması beklenmektedir. Dünyanın diğer 
ülkelerinde bulunan cevherlerle karşılaştırıldığında, 
tenorunun düşük oluşu, mineral olarak mevcut cev
herlerden farklılık göstermesi nedeni ile bu cevhere 

I özgü bir teknolojinin getL'ştiriîmesi gerekfidir. 
Bulunan cevherin Toryum oksit tenörii % 0,23, 

toplam nadir toprak elementleri tenörii (L, Ce. Nd, Y) 
% 3 civarındadır. 

Dünyadaki beîii başlı Toryum ve nadir toprak 
elementleri yatakları A. B. D., Brezilya, Hindistan, 
S. S. C. B. de bulunmaktadır. Dünya rezervlerinin 

I çok büyük olmasına rağmen dünya tüketimi henüz 
çok sınırlıdır. 

Soru 3. — Bu madenler sanayide hangi alanlar-
I da kullanılmaktadır? 

Cevap 3. — Toryumun kullanım alanları: 
— Nükleer yakıt imalinde (Prototip istetmeler aşa-

j masında) 
— Metalürjide atışım maddesi ve seramikte ref-

rokter olarak katalizör olarak, gaz lambalarında 
gömlek olarak 

Nadir toprak elementlerinin kullanım alanları : 
— Caan ve seramikte, optik cam yapımında, ca

nım renksizîeştirilmesi ve renkiendirümesinde 
— Elektronik alanında 
— Demir ve demir dışı metallerde, özel çelik üre

timinde şişmetal adı altındaki alaşımlar halinde 
I — Işıklandırmada 
I — Petrol raf inasyonunda. 

Soru 4. — Bu madenlerle ilgili teknoloji, ülke
mizde yeterince bilinmekte midir? Bu alanda tek
nolojinin en çok geliştiği ülkeler hangileridir? 

Cevap 4. — Ülkemiz henüz bu teknolojiye labo
ratuar çapında giriş aşamasındadır. Bu alanda tek
nolojinin en çok geliştiği ülkeler A. B. D., Fransa, 
S. S. C. B., İngiltere, Japonya ve Hindistan'dır. 

Soru 5. — Teknoloji yeterince bilinmiyorsa, bir 
teknoloji transferi düşünülüyor mu? 

Cevap 5. — Toryum ve nadir toprak elementle
rinin kusa vadede büyük çapta üretimi ve tüketimi 
bahis konusu olmadığından, teknolojilerinin de kendi 
imkânlarımız içinde geliştirilmesi uygun görülmekte
dir. 

Bununla beraber rezerv etütleri işletme projeleri 
kesinlik kazandığında yabancı teknolojiden de istifa-

| de edilecektir. 
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Soru 6. — Bu madenlerin yeni bir enerji kaynağı 
olarak değerlendirilebileceği söyleniyor^ Bu doğru 
mudur? Bu alanda dünyada yapılan çalışmalar var 
mıdır. Hangi aşamadadır? 

Cevap 6.— Toryum bazı reaktör tiplerinde nük
leer yakıt olarak denenmektedir. Bununla birlikte 
henüz ticarî ölçekte bir nükleer reaktör yapımına 
geçilmemiştir. Fakat dünya uranyum rezervlerinin 
bugün için sınırlı oluşu, uranyum fiyatlarının sürekli 
olarak yükselmesi, iterde Toryum tipli reaktörlerinde 
devreye girebileceği konusunda ümit vericidir. Bu 
açıdan laboratuar çahşmlarının sürdürülmesi yararlı 
görülerek, bu elementlerin ayrılma ve saflaştırma 
çalışmalarım kapsayan 5 yıllık bir çalışma programı 
uygun görülmüştür^ 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kıhç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

5. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Sivas 
ili Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde tütün ekimine 
izin verilmesine ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı ile Gümrük ve Tekel Bakanından sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı ce
vabı. (7/1560) fi) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı ile Gümrük ve Tekel Bakam tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle arz ederim. 

12 . 12 . 1976 
Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

Seçim bölgem olan Sivas ilinin Suşehri ve Ko
yulhisar ilçelerinde yıllar öncesi çiftçi tütün eker ve 
ürettiği son derece kaliteli tütünle hem kendi geçimi
ni sağlar ve hem de ülke ekonomisine önemli katkıda 
bulunurken, bizce bilinmeyen nedenlerle tütün ekimi 
bölgede yasaklanmıştır. 

Ekolojik şartlan, toprak yapısı ve çiftçinin eği
timi tütün yetiştiriciliğine uygun olan her iki ilçede 
de, yeniden tütün ekimine izin verilmesi için yaptığı
mız sürekli temaslarda ilgililerden olumlu cevap al
mamıza rağmen, maalesef ekim henüz başlamamış
tır. 

Konuyla ilgili olarak: 
1. Suşehri vs Koyulhisar ilçelerinde tütün ekimi 

kesin olarak ne vakit başlayacaktır? 

(1) Not : Bu soru önergesi ile ilgili Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakaftının cevabı geldiğinde ya
yınlanacaktır. (7 j 1560) 

2. Bölgede ttitün üretimi için gerekli • etüt ve 
araştırmalar yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuç nedir, 
her iki ilçeden kaç köyü kapsamaktadır? 

3. Fakir ve güçsüz olan bölge çiftçisi için tütün 
ziraatının en kazançlı bir uğraşı olacağı görüşünü 
paylaşıyor musunuz? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 10 . 1 . 1977 
Tetkik ve Murakabe Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 04-1-103 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 22 . 12 . 1976 günlü 

7/1560-5267/41001 sayılı yazılan, 

Tütün deneme ckimiyle ilgili olarak, ilgide kayıtlı 
yazınız ekinde alınan Sivas Milletvekilli Ekrem Kan
gal'ın, 12 . 12 . 1976 tarihli yazılı soru önergesi ce
vabı 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Orhan öztrak 
Gümrük ve Tekel Bakam 

Tütün deneme - ekimi hakmda - Sivas Miletvekili Ek
rem Kangal'ın 12 . 12 . 1976 günlü yazıh soru öner
gesinin cevabıdır. 

Sivas ili, Suşehri ilçesi Gökçekent, Yazgan, Sö
ğüt, Arpacı, Akıncılar, Yağlıçayır, Gümüştaş, Esen-
kaya, Boyalıca, Yeşilyayla köy muhtarları Bakanlığı
mıza müracaat ederek tütün deneme ekimi talebinde 
bulunmuşlardır. 

Bu talepler üzerine mahallinde gerekli inceleme 
ve araştırmalar yapılmış, neticede Suşehri ilçesinde 
deneme ekimi yapılmasının uygun olacağı kanaatine 
vanlmıştır. 

Bahse konu ilçeye bağlı köylerde, tütün deneme 
ekimi yapılması konusu, 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanununun 6 ncı maddesi gereğince Bakan
lığımız ve Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığın
ca uygun görülerek, 1977 ürün yılında anılan ilçede 
tütün deneme ekimine başlambnasına dair, mahalline 
gerekli talimat verilmiştir. 

Mezkûr ilçenin tütün tanmına serbest bırakılıp, 
bırakılmayacağı hususu ancak, yapılacak üç yıllık 
deneme ekimi sonucunda anlaşılacaktır. 

Önergenin 1 nci maddesinde Suşehri ile beraber 
ismi geçen ilçe Koyulhisar'dan deneme ekimine iliş-
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kin herhangi bir müracaat Bakanlığımıza intikâl et
memiştir. ' 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakam 

6. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Afyonkarahisar - Dazkırı ilçesine bağlı bazı 
köylerin içmesuyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1569) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

10 . 12 .-1976 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu 

Afyon ili Dazkırı ilçesinde bulunan aşağıda isim
leri yazılı köyler bir damla suya muhtaç durumdadır
lar kesin olarak bu yerler en geç hangi yıl içmesuyu-
na kavuşacaklardır? 

Köyün adı : 

Çevlik (Tepeköy) 
Körkuyu, 
Baraklı, 
Yorgalar, 
Küllüce, 
Hırka, 

11 . 1 . 1977 
T. C. 

Köy İşleri Bakanlığı 
Teknik ve Plan. Koord. 

Kur. Bşk. fiği 
Sayı : 06-04/28 

000305 
Konu : Vazıh soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek.Kanun. Müd. 7/1569-5301/41185 

sayıh yazınız. 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ta
rafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde 
Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazıh so
ru önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakam 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut
ki'min soru önergesi cevabı (M. M) 

Dazkırı İlçesi : 
ÇevMk (Tepeköy) ve KüMice köylerinin içmesuyu 

işleri 1977 yapım programına alınacaktır. 

Körkuyu, Baraklı Yorgalar ve Hızka köylerinin 
îçmesuyunun etüt - proje işleri 1977 programlına alı
nacaktır. 

Bu köylerin içmesuyu yapım işleri imkân ve ön
celik sırasına göre iteriki yılarda gerçekleştirilecek
tir. 

7. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Afyonkarahisar iline bağlı bazı ilçe ve köy
lerin içmesuyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Köy tş 
leri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1572) 

Millet Mecüsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

15 . 12 . 1976 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu 

Afyon iline bağlı bazı ilçe ve köylerde içmesuyu 
yoktur: Bu nedenle: 

1. Aşağıda isimleri gösterilen köyler 1977 yılın
da içmesuyuna kesinlikle kavuşturulacak mıdır? 

2. Bugüne kadar ele alınmayışının sebebi nedir? 

İlçesi Köyü 

Dinar 

Emirdağ 

Çay 

Akçaköy 
Karabedir 
Burukaya 
Akgün 

Eskiakören 
Topdere 
Karayatak 
Yavuz 
Ekizce 
Veysel 

Doğan 
Mandıra 
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T. C. 
Köy îşîeri Bakanlığı 

Tetkik ve Plan. Koord. 
Kur. Bşk.hğı 

Sayı : 06-04/29 
000306 

Konu : Yazılı soru önergesi 
11 . 1 . 1977 

Millet Mecüisi Başkanlığına 
ligi : Gen. Sek. Kanun. Mü d. 22 . 12 . 1976 gün 

ve 7/1572-5304/41188 sayın yazınız. 
Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ta

rafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde 
Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler iî'şikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy Îşîeri Bakanı 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu' 
nun soru önergesi cevabı (M. M) 

A) Dinar İlçesi : 
Akçaköyün içmesuyu işi 1976 yılı inşaat programı

na alınmış ise de memba ihtilafı nedeniyle program
dan çıkarılmıştır. Memba ihtilafı halledildiği takdir
de inşaatına başlanacak aksi halde başka çözüm yo
lu aranacaktır. 

Karabekir köyünde 1976 yılında kuyu açılmış ise-
de motopomp sıkışması sonucu yeni kuyu açılması 
işi 1977 yıh programına alınacaktır. 

Burukaya köyünün içmesuyu işi Akgün grupu 
adı altında 1976 yılı inşaat programındadır. 1977 
Ocak ayı içerisinde ihalesi yapılacak ve inşaatına baş
lanacaktır. 

Akgün koyüde ayni grup içerisinde içmesuyuna 
kavuşturulacaktır. 

B) Emirdağ İlçesi : 
Eskiakören, Topdere ve Ekizce köylerinin içme

suyu işleri Sjğracık grupu adı altında 1976 yıh in
şaat programındadır. 1977 Ocak ayı içerisinde iha
lesi yapılarak inşaatına başlanacaktır. 

Karay atsk köyüne içmesuyu getirilmesi işi 1977 
yapım programına alınmıştır. 

Yavuz köyünüm içmesuyu işi Yavuz grupu adı al
tında ele alınarak etüdü tamamlanmıştır. 1977 yılın
da projesi yapılacak olan bu grupun içmesuyu ko
nusu imkân ve öncelik sırasına göre ileriki yıllarda 
yapım programına alınacaktır. 

11 . 1 . 1977 O : t 

Veysel köyünün içmesuyu işi Yarıkaya - Susuz 
grupu adı altında ele alınmış etüdü tamamlanmıştır. 
1977 yılında projesi yapılacak olan bu grupun içme
suyu konusu imkân ve öncelik sırasına göre ileriki 
yıkarda yapım programına acınacaktır. 

C) Çay İlçesi : 
Doğan köyünün sondaj işi 1976 programındadır. 

Kuyu 1977 yılı içinde açılarak, içmesuyu projesi ik
mal olunacak, imkân ve öncelik sırasına göre 1977 
veya ileriki yıîlarda yapım programına alınacaktır. 

Mandıra köyünün içmesuyu işi 1977 yapım prog
ramına ahnarak içmesuyu getirilecektir. 

8r— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Çukobir-
lik ortaklarının kooperatif borçlarının ertelenmesine 
ilişkin Ticaret ve Köy İşleri Bakanlığından sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. 
(7/1596) (1) 

Millet Mecîisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Köy İşleri bakan

ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara-
cıSığınızı dilerim. 

28 . 12 . 1972 
İçel Milletvekili 

Çetin Yılmz 
Çukurovada doğa koşuları birkaç yıldır, üreti

cinin aleyhine seyretmektedir. Peryodik kuraklık yıl
larının ardından beyaz sinek zarar'an, ve daha sonra-
mevsim yağışlarının zamansız gelişi ya üzümü tar
lada çürütmüş, ya da verimi % 30 kadar düşürmüş
tür. 

Ayrıca ekonomik dengesizlikler, enfhisyonist bas
kılar, karaborsa, kredü düzenlemesindeki adaletsiz 
gel'şim ve işleyiş, sömürü ve vurgunun kırsal kesim
deki iştakı, pazarlama politikasındaki ilkel koşullar 
Çukurova pamuk ve tahıl üreticisini perişan etmiş
tir yıllarca, 

Çiftçi ve üretici girdilerindeki adaletsiz yükseliş
ler, doğa koşullarındaki dengesizlikler geniş kırsal 
kesim insanını devlet şcfkaıtına muhtaç etmiştir. Çu
kurova pamuk üreticisinin tek örgütü olan Çuko-
b'rî'ğînde tutumu da ayrıca dikkat çekicidir. 

1. Çukobniiğin ortaklarının kooperatife olan 
borçlarının ertelenmesi düşünülmekte midir? 

2. Bu yıl pamuğu yağışlar nedeniyle tarlada çü- . 
rüyen üreticiye ayrı bir fondan destekleme yardımı 
düşünülmekte midir? 

(1) Bu soru önergesi ile ilgili Ticaret Bakanının 
cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. (7j 1596) 
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3. Borçlu ve ya kooperatife taahhüdünü zorun-
lukîar nedeniyle yerine getirmemiş pamuk üreticisi 
kooperatif üyelerinin kooperatif seçimlerine katıla-
mayış koşulunu, zengin üreticiler, çıkarına bir işleyiş 
kabul ediyormusunuz? Bu adaletsizliği düzeltmek 
içjn bir girişiminiz var mıdır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Tetkik ve Plan. Koord. 
Kur. Bşk/lığı 

Sayı : 06-04/18 
000197 

7 . 1 . 1977 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İSgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 7/1596-5405/41619 sa-

yıh yazınız. 

İçel MiEetvekiIİ Çetin Yılmaz tarafından yönel
tilen ve iPgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza 
intikal ettirilmiş bulunan yazdı soru önergesi ince
lenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

İçel MiISetvekiIi Sayın Çetin Yılma/m yazdı rom 
önergesi cevabı (M. M.) 

1. Daha önce Bakanlığımıza bağlanmış bulunan 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Cumhurbaş
kanlığı makamının Başbakanlığa yazdığı 7 . 7 . 1975 
tarih ve 4-550 sayılı tezkeresiyle tekrar Ticaret Ba
kanlığına bağlanmıştır. 

2. Yukarıda belirtilen nedenle soru önergesinde 
belertilen konular Bakanlığımız görevleri dışında bu
lunmaktadır. 
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Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 
10 Eşit Taksitle Faizsiz ödenmesine tKşkin Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 205 
Kabul edenler : 199 

Reddeden : — 
Çekinserler : 3 

Geçersiz oylar : 3 
Oya katılmayanlar : 241 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubuikçu 
Emin Bilen Tüıner 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu • 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattdn Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koelkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammeır Alıcı 
Kemal Ataman 
Necdet Evliyagil 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
tsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Feriha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
îlyas Seçkin 

ARTVİN 
Sabit Osmaa Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behıiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehaın 
Necati Cebe 
Sadullah Usum i 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (l.Ü.) 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç. 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaath 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yakııp Çağlayan 
Etem Eken 
Kasım Parla r 

DENİZLİ 
Hüseyitı Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Ardüllâtıif Ensanitoğdu 
Reeaii Isösenderoğlu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Raslim ÖinMü 
Selçuk Erverdi 
İsmail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhya oğlu 
Ayşe -Alriye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamıik Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuneer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail Mçin 

HATAY 
Sabrı İnce 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Bal oğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Orhan Birgit 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğhı 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özde mir 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan öztıınç 
İlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
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Metin Tüzüıı 
Necdet Uğur 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmuı-
Âdil Demir 
Coşkun Karagözüğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türikcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
KARS 

Doğan Araslı 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSER! 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahrd Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Hüseyin Keçela 
Ali Köikbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Necmi özgür 
Hasan Zengin 

MARDİN 
S ey fi Güncştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
ün at Demir 

Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtko] 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşö 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Abdülbalci Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Hkre t övet 

SİVAS 
Ahmet Duıraıkoğılu 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
İsmail Haikkı Birler 
FeyzuUaih Değer'n 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil AM Oinel 
Ömer Çalkıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Meihmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bediırhanoğlu 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoıl 
Orhan Gömsüoğlu 
Cahit Karakaş 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

[Çekins$rler] 

SAMSUN 
Hayati Savaşçı 

(Geçersiz oylar) 

NİĞDE 
azmi Yavuza!p 

[Oya Katılmayanlar] 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

VAN 
Muslih Görentaş 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 

Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan (İ. Ü.) 

Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüne r 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Oğuz Ay gün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
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Mustafa Inıirzalıoğlu 
Kâmil Kmkoğiu 
Hasan özçelik 
Salbabattan Selek 
H. Turgut Toıker 
Yusuf Ziıya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahiım Erdem 
Fahri özçeEk 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Isa Aylhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan AyteMn 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazen cır 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasıan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Cahiu Angın 
Yasin Hatiboğlu 
Ihsuii Tonıbus 
Turhan Utku 

DENlZLt 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanıür 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Hasan Buz 
Rasıim Küçüikel 
A. Orihan Seneımoğllu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman (B.) 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (I. Ü.) 

• ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğllu 
imam Hüseyin încioğlu 
Mehmet özikaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
M. Emin Turgutaılp 

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

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Me'hmet Sönmez 
Ali Yılmaz (I. Ü.) 

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

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Bagtürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Mustafa Kara 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
Şükriye Tojk 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Şinasi Osm a 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özd&l 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfiikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozikurıt 
Abdülkerim Doğru (B.) 

Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi KesMn 
Hilmi öztürk 
Haşan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuik îmamoğılu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmıil özsarıyıldız 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akısoy 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Bıattal 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettdn Gökakm 
Mustafa Kubilay Iımer 
M. Necati Kalaycıopu 
özer ölçmen 
Faruk Sükaoı 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 
H. Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
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MUĞLA 
Adnan Akarca (î.) 
Ahmet Bul dan h 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Tarautoğlu 
Senai Yazıcı 

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

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif tsiâm 
M. Vedat önsal 
îsamil Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Idris Arı tan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Arsılan 

[Açık Üij 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Vahit Bozath 
Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisd 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ali ŞevM Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dikıınen 
Lütfi Köktaş 

URFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 

tetikler] 

1 
1 
1 
1 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN V x \ l ^ 

Kinyas Kartal 
Mehmet SaiLih Yıldız 

YOZGAT 

Ilhami Çetin 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 

Ahmet Nıihat Akın 
Zekâi Altınay 
Sebati Ataman 
Bülernt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 

*>•<« 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasımn 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk! yoktur.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Geçersiz oylar 
Oya 'katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
183 
164 
11 
5 
3 

263 
4 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Emin Bilen Tümcr 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Mir Bahattin Yardumci 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçıkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Necdet Evliya gâil 
M. Rauf Kandemir 
Cahıilt Kayna 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
îbrahiım Saffet Omay 
Feraha Fatma öztürk 
Fikri Pehüâvanlı 
önder Sav 
îlyas Seçkin 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
BeMç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
H. Celâlcttin Ezmnn 

BİTLİS 
Abidin înıan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaath 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

* ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eiken 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Hüseyin, Krçefök 
.Rıza Gençoğlu 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Abdüıllâtiif Ensanii'oğflu 
Reoad îsikıenderoğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Hasan Çötinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasiım Çinisi! 
Selçuk Er verdi 
ismail Halkikı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Köiksal 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erlkmen 
ibrahim Etem Kılıooğln 
Hasan Vamıik Tekün 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yüoel 

HAKKARİ 
Mikail I'lçin 

HATAY 
Sabrı ince 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balını 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Orhan Birgit 

I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
ilhan Özbay 
Hüseyin özdemir 
Ilhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Âdil Demir 
Remzi özen 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 

KARS 
Cemil Ünail 

KASTAMONU 
Vecdi İlhanı 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 
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K A Y S E R İ 
Tufan Doğan Avşargil 
Selçufc İmamoğlu 
Melhmet Yüceler 

K I R K L A R E L İ 
Mehmet A t a g ü n 

K I R Ş E H İ R 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
T u r a n Güneş 

KONYA 
İsmet Büyükyaylac ı 
Bıahni Dağdaş 
Muzaffer Demir taş 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üs tündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Tu rhan Akyol 
Mehmet Delikaya 

ADANA 
İl ter Çubukçu 

B A L I K E S İ R 
Necati Cebe 

Ç A N A K K A L E 
Hasan Sever 

ADIYAMAN 

Ramazan Yıldır ım 

ERZUK 
Yahya Akda 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Ba t t a l Koksal 
Mehmet Hulus i ö z k u l 

Hüseyin Deniz 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Necmi Özgür 
Hasan Zengin 

MARDÎN i VIAIX1—w M I 1̂ 

Seyf'i Güneştan 
Talâ t Oğuz 

MUĞLA 
ü n a t Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Ham d i Çelebi 

N E V Ş E H İ R 
Mehmet Sabrd Dörtkol 
Mehmet Zeki Teikiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

[Reddeo 

ESKİŞEHİR 
Niyazi Onal 

j İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

İZMİR 
Alev Coşkun 

[Çekim 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

(Geçersiz 

-UM 
ğ 

İÇE 
Çetin Yılma 

[Oya Katıl 

İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
[ Halil Ağa r 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Eli nalı 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Nuri Baya r 
Hayre t t i n Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Doğan Ki tapl ı 
Haya t i Savaşçı 

S İ İRT 
Mehmet Neb'il Oktay 

S İNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfiük F i k r e t ö v e t 

S İVAS 
Enve r Akova 

TEKİRDAĞ 
Niihan l lgün 
öımer K a h r a m a n 

TOKAT 
öeva t At ı lgan 
İsmail H a k k ı Birler 

IcnlerJ 

K I R K L A R E L İ 

Mehmet Dedeoğlu 

MALATYA İ T A i l İ J l l X A i » 

1 H a k k ı Gökçe 

'erler] 

SİVAS 

Ahmet Ar ıkan 

oylar) 

X 
z 

V, 
Muslin Göre 

mayanlar] 

Rasiın I lancıoğlu 
Mete Tan (İ. Ü.) 
Ali ih san Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI | 
Cemil E r h a n 
Rıza Pola t 

Feyzuilaih Değerl i 
AM K u r t 
H a y d a r Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
H. K a d r i Eyüboğlu 
Mehmet ö z g ü r 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

U R F A 
Necmet t in Cevheri 
Abdülkaddr önce l 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedi rhanoğlu 

YOZGAT 
ihsan Ars lan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Orhan Gön'cüoğlu 
Cahit Karakaş 

SİİRT 
Abdülker im Zilan 

S İVAS 
Ahmet Duirakoğlu 

TRABZON 
Âdil Ali Oinel 

E D İ R N E 

Cevat Sayın 

\ N 
ntaş 

Kerem Şahin 
AMASYA 

Hasan Bü tüne r 
Orhan Kayıhan 

A N K A R A 
Hüsamet t in Akmunacu 
Orhan Alp 
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Oğuzhan Asiltiirk (B.) 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa İmirzalıoğkı 
Kâmil Kırıikoğlu 
Cevat önder 
Hasan özçeük 
Sabalhattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
AbdurraMm Erdem 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Alfcunkaya 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
îlhan AyteMiı 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullnh Usumıi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali S-anlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlıı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin Hatiboğlu 
Ih^n. Tombuş 
Turhan 'Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Hailit .Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atıilâ 
Hasan Buz 
Raaim Küçükel 
A. Orhan Seneımoğiu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman (B.) 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) . 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (İ. Ü.) 

ESKİŞEHİR . 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 

ibrahim. Hortoğılu 
imam Hüseyin încioğlu 
Mehmet özikaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 

Mustafa Karaman 
HATAY 

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

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoj 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Albdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
Mustafa Kara 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım Özeko 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye To|k 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakniur 
Yücel Dirile 
Ali Naili Erdem (B.) 

Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

îsmet Ağaoğlu '• 
Mehmet özd&l 

Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasin BozJkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemali Okyay 
Hasan Yıldırma 

KASTAMONU 
Mehdi Keâkin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hayrettin NaMboğlu 
Kâmlil özsanyıildi'z 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaılm 

KIRŞEHİR 
Alustiafa Aksoy 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
foraihiım Akdoğan 

Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşıi 

KONYA 
Reşat AJksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettdn Gökakm 
Mustafa Kubilây traer 
M. Necati Kalaycnoğiu 
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özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tuınıcel 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca (1.) 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

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

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
tsmaü Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 

Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 

SİNOP 
Mustafâ Kaptan 

SİVAS 
N. Nazif Arsllan 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dükomen 
Lütfi Köktaş 

[Açtk üyelikler] 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bueak 
Mustafa Kıılıç 
Halil Millî 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ilhamı Çetin 
AJd Fuat Eyüpoğlu 
Nedim. Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
AJhmet Nihat Akın 
Ze'kâi Altınay 
Kemal Anadoıl 
Sebati Ataman 
Bülenıt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

» « - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

30 NCU BİRLEŞİM 

11 . 1 . 1977 Salı 

Saat : 15.00 

1! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türıkıiye Cumhuriyettii 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 MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına iıişjklin önergesi. (10/18); Urfa Milletvekilli Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözüm yollarını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka-* 
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışına 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir-* 
leri almak: amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mect 
lisi İçtüzüpnün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin- önergesi 
(10/19) 

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arkaı 
daşının, İçel - Alata Tefknik 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 ilişlkin önergesi. (10/20) 

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

5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar-* 
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec-* 
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir 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 İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş« 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve.Ticarî İlimler Aka-. 
demişinin 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 
maliyeti düşürmek: yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İç
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 incelemefk, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 noü 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 kaybım önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddde
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

11. — îzmir 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, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 noü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin 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-
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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 Altın soy ve Konya Mil
letvekili özer ÖlÇmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve d;ş poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

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

18. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık 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 tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddderi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

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

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücaddenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec-



îisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yaihya Dem-irel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri ithalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyanınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesii (10/38) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşınım, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça-
ttşmalarıınıın nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeten uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin Önergesi. (10/39) 

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Milat 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 
düş etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin 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, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

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

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğumda ufak bir 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mi
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/44) 

29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır* 
sa Türkiye'nin yaEarına olacağım saptamak amacıy« 
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açimasıma ilişkin önergesi. (10/45) 

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

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha elkii bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasamın 88 nci, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisdnin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet 
MeclM 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 İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/49) 

34. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğMmî sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi? (10/50) 

35. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad-



deleri uyarınca bir Meclis Arattırması açılmasına 
ilişkim önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, muştaki karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeletli uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığım madenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme allımı politikalarınım üretici 
zamanına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
malddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşınım, Türkiye'min NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç-
liği liiddiasımı araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ndi maddeleri uyarımca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkaldaşımm, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci malddeleri uya-ı 
rmca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki ofcul-
landa okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin 'tutum ve davranışlan konusunda, Anayasa
mın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

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

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar-
k'a!das,ımn, canlı hayvan destekleme alım politikası-
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j nın ülke yararına olup olmadığını saptamak ammoiy* 
le, Anayasamın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşımın, Kalanıma Fonunum Dev-< 
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığımı, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığımı saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/58) 

44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşımın, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünüm 102 ve 103 mcü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasıma 
ilişkin önergesi. (10/59) 

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

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, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da som çıkan yangınların se-; 
heplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
^ 03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi, (10/64) 

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşınım, Sosyal Sigortalar Kurumumun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirimi saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açimasına ilişkin önergesi. (10/65) 

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşımın, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarımın rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi 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 Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi 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 açıklığa kavuşturmak ve gerekli 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 Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

55. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 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) 

57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 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 ile 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 bu* 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 amacıyb, 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 uyarınca 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 sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 



64. — Rize Milletvekili O, Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına lişkin 
önergesi. (10/82) 

65. — Hatay MületveMM Mıaflik Yânım 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 il arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

69. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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* Altmsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştı iması 
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 propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

73. r— Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

74. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin geüşememesinin 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
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

77. — Konya Milletvekili özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
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 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişiiere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 



amacıyte, Anayasanın 88 nci, Millet Me;lisi 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 üişkin önergesi. 
(10/95) 

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile îçel 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 Mületvekili 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. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını 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 - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına üişkin önergesi. (10/102) 

88. — Tokat Milletvekili FeyzuUah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi 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 nci, 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 Mület
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 İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

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

94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle* Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

96. — İstanbul 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 İçtüzüğünün 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 İç
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 İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

99. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

S — 

f 100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
I arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 

sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 

I konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi, (8/11) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar-
I kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
I meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
I saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec

lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
1 arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 

sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-

I leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
I arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu

sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
I gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö

zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
mn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

I ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

J 107. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

I (10/120) 



108. — Hatay Milletvekili Sabri ince ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
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 İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — îçel 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

113. — içel 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 sorunlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 

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

117. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana* 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

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

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

120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayı siyle yurıt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 10i2 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin istanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
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 ıtemadıarı konularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/12) 

125. — içel 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 içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

126. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 .nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecb's 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri özçeliik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

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

il 31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, istanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün İCÖ ve 103 

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen 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 Ilyas Kıhç'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. — Yozgat Milletvekili İhsan Arsîan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

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

10. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kesk'in'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

12. — DenMi Milldtivekili Sami Arslan'm, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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



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

14. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

15. — İçel Milletvökili Nazını Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

16. — Anlkara Mtiletvelkiıli Necdet Evl'iiyagü'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

17. — Muğla Milldtvek'ili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/S1) 

18. — Bolu- Mileıtvdkil'i Müfit Bayralkltar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşJarımn 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

19. — İçel Mlletvefldli İbralnim Göztepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

2Q. — Afyonkaralhisaır MilMvefcili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

21. — Muğla MiüetvdkiiM Ahmet Buldanlı^nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

22. — Siıvas Miletveikıli Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

23. — Salmisun MiMetvdkili Himd Türmen'in, 
«Türik Yükseltime Cemiye*b nin adını değiştirmes'ine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

24. — Kocaeli Mlletveikıili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

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

26. — Afyonikiarahisaır MMeifcveflciıli Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 
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27. — Hataıy Milletvekili Saıbri Ince'nin, yemek 
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

28. — Balıkesir Millelttveiki'M İlhan Aytelk'in'ıin, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) m l i l 

29. — Kaistaimıonu Milfetvelkili MeıbJdi Keskindin, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

30. — Kastamonu Mdlletvelkil Mehdi Kesfcin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrfkası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

31. — Burdur Milletıveikiılıi Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm-î 
rük ve Tekel Bakamna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

33. — Muğla MildtveMi Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

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

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

36. — Anltaiya Mıi'letvdkili Ihtsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

37. — istanbul Milleitvdkilü Hüseyin Özdemıir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

38. — Artvin MilleltJvekMi Ekrem §adi Erdem'tin, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

39. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 
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40. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

41. — Istanlbul Milletvekili Mustafa Parîar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

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

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

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

45. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

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

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

48. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

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

5Q. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

51. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Istanlbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

52. — 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) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk ". Sovyet siyasetine ilişkm Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (ö/l 40) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of-
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

55. — Istanlbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sotu 
önergesi. (6/160) (*) 

56. — İçel Milletvekili Ra'sinı Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

57. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

58. — İçel Milleltvefcili Süleyman Şiimşek'İn, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

59. — İçel Milletvekili Süleyman Şiımşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik' 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge^ 
si. (6/155) 

60. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönımez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

•62. — Muğla Milletyeklilli Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

63. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

64. — Kastamonu Milletvekili Hasan Toisyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

65. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 



66. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

67. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

68. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

69. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

70. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

71. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

72. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

74. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

75. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

76. — 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) (*) 

77. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

78. — Urfa Milletvekilli Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

79. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 
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j 80. — izmir Millet vekili Yüksel Çakmur'un, çe-: 
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri-* 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

81. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/185) 

82. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

83. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

84. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka^ 
nmdan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi, 
(6/199) (*) 

85. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

86. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-. 
gesi. (6/188) 

87. — Sivas Milletvekili Mustafa Tirnisi'nıin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so^ 
ru önergesi. (6/189) 

88. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

I 89. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

90. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü-
I kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 

parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

91. — istanbul MMetvekii İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

92. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 

I Ayasofya Camiine ilişktn Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 
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93. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ııı, 
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) (*) 

94. — Rahiramanimanaş Milletvekili Hait Evi-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
'bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkim 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldahh'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne üşkin Devlet Ba-
kamından sözlü soru önergesi. (6/192) 

96. — Samsun Milletvekilli Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'mun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine üşkin Başbakan 
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerime ilişkin İçişleri Bakamımdan sözlü 
sorusu, (6/196) 

98. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'mun, 
Antalya -Aspemdos Tiyaıtrosumum siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuma ilişkin Kültür Bakamım
dan sözü soru önergesi. (6/223) (*) 

99. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagıil'in, 
Bulgaristan gümrüğümü denetleme teşebbüsüne üs
teki Turizm ve Tanıtma Bakamından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

1001. — Antalya Milletvekili Fahri Özçeik'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

101. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'um, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkim Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

102. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

103. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

104. — Ordu Milletvekili Senaii Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

105. — Muğla Miletvekii Ahmet Buldanh'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

1CS6. — Muğla Mıilletvekflii Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüme ilişkim Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

107. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarıma îlşkim Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) (*) 

108. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'um, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Damıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

109. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakam Fehim Adak'ım Güney Doğu gezilerimdeki 
sözlerine ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/232) (*) 

liq. — Sürt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakam'm Sürtt» «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakamımdan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

111. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

112. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

113. — Hatay Milletvekili Saibri Ince'nlin, Hatay 
üne atanan Millî Eğiıtim Müdürüme ilişkim Başba-
kamıdam sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

114. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorumlarıma ilişkim Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, ülke-
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

116. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkim İçişleri Bakamımdan sözlü soru 
önergesi, (6/211) 

117. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, görev
den almam Millî Eğitim Müdürlerine üşkin Mîllî 
EğMm Bakanımdan sözlü soru önergesi, (6/237) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi, (6/238) (*) 



119. — Balıkesir Milletvekili, Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararma 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
iİskiin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencdlerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

121. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Q H. P.Ti gençlere ilişkin İçişleri Bakamından sözlü 
sora önergesi. (6/213) 

122. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

123. — Çorum Milletvekilli Btem Eken'in, kamu 
kuruluşlarımda yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

124. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

125. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/245) (*) 

126. — Ankara Milletvekilli Necdet EvMyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkim Turizm ve Tanıtma Bakanmdan sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

127. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
imam - Hatip kadrolarının dağıtımıma ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

128. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarımın köy öğretaenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/248) (*) 

129. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Mffll Eğitim Bakarım
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

130. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gü'im, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

131. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürümün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/251) (*)• 

132. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanınım Moskova seyahatine 

ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuma itöşkin 
İçişleri Bakanmdan sözlü sora önergesi. (6/214) 

133. — Hatay Milletvekili Malik Yılmam'ım, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine üşkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

134. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'm, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos* 
laklarımıza yapılan suükastlere ve alman korunma 
tedbirlerime ilişkim Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

135. — Adana Milletvekilli Ilter Çuıbukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/253) (*) 

136. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışıma kaçan Mıgırdıç Şellefyam'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi, (6/254) (*) 

137. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'in, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

138. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

139. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci mümase-
betlıenine üşkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

140. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Milî Eğitim Bakamından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

141. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nm, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na« 
killerime ilişkim Milî Eğitim Bakamından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

142. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerine ilişkim MİM 
Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

143-. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Dememe Yüksek Öğretmen Okulumun kapatılma ka
rarıma ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkim Millî Eğitim Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 
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145. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve naklilerle saldırıyla uğrayan öğretmenlere 
ilişkin MİM EğMkn Balkanından sözlü sora önergesi. 
(6/263) (*) 

146. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemi öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi, 
(6/264) (*) 

147. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

148. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

149. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

150. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara MMlî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

151. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

152. — Kahramanmaraş Milletvekili Al Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

153. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

154. — Adana Milletvekili flter Çübukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

155. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosrnan-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

156. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosiman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/301) (*) 

157. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

158. — 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) (*) 

159. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nın, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

160. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarınla ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

161. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

162. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -: 
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

163. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yılarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

164. — istanbul Milletvekilli Necdet Ökimen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

165. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

166. — 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) (*) 

167. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

168. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, . 
28 . 10 ., 1975 günü bas'-'j verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

169. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

170. — 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) (*) 
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171. — Kırşehir Milletvekili Sait Şayiam'in, son 
alaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

172. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

173. — Artvin Milletvekilli 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) (*) 

174. — 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) (*) 

175. — 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) (*) 

176. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

177. — 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) (*) 

178. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nün, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

179. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

180. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'io, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

181. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

182. — Kocaeli Milletvekili îbrahıiım Akdoğan'm, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

183. — Kars Milletvekili Doğan Araısflı'mn, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. 
(6/240) 

184. — 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) (*) 

185. — Çorum Milletvekilli Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

186. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerimin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

187. — Ankara Milletvekili Necdet Evliiyâgil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

188. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

189. — Afyonkarahissar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

190. — Afyonkarahisar MiMetvekili 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) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi < 
(6/308) (*) 

192. — 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) (*) 

193. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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194. —. Manisa Müefcvefcili Ve& Bakirlinin, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

Î95. — Muğla MütotvvlfifM Halil Dere'nin, Ül
kü - Biri© ımMl eğitfon müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya üşfcin MİM Eğitim Bakanından sözkı soru 
önergesi. (6/314) (*) 

Î96. — 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) (*) 

197. — Kalhram&nmairaş MıiHetvekii Mehmet 
özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

198. — Eskişehir Milletvekili Niyazi OnaTın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

199. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
16/318) (•) 

200. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

201. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tiröen öğretmenler© ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (0/311) (*) 

202. — Afyonkaraıhisafr Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

203. — Muğte Mdletvekiü Halil Dere'nira, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) <•) 

205. — Urfa Mifetveikü Celâl Paydaş'm, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

2Q6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nıim, Ya
tağan Termik Santralı inşaattyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabu Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

207. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

208. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
m, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

209. — Çanakkale Milletvekili Orham Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

210. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnSaFın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlt» 
soru önergesi. (6/332) (*) 

211. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

212. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

213. — AfyoBlkaraıbisaar Miüetvekü Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket DemireFin, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

214. — Adana MuMetvekiM İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

215. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara MiHî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

216. — Bingöl Milletvekili Hasan Cetâlettio Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin' Başbakandan sözlü soru öner-
gesi. (6/339) (*) 



217. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar işin hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

218. — Adana Milletvekili Hasan CeritUn, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(5/343) n 

219. — Adana Milletvekili Hasan Cenilt'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) (*) 

220. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

221. — İstanbul MiMestvekii Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları ta ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanindan sözlü soru önergesi (6/320) (*) 

222. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik ««esişlerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

223. — Hakkâri Milletvekili Milkâil llçim'im, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

224. — Giresun Milletvekilli Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

225. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü som önergesi. (6/322) 

226. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen 
ter* ilifkin MM Eğitim Bakanından sözlü soru öner 
#Mİ.<^aS4)<*) 
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I 227. — Eskişehir Mütetvekü Mtamı Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etifeank - MTA ve DSt'nm 1916 
ydı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kayaattar 
Bakanından sözlü soru önergMİ. (6/355) (*) 

228. — Eskişehir Miletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
mm, ÇifMer İlköğretim Müdürlüğüne atanan Kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

229. — 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) (*) 

23a — İzmir Milletvekilli Neccar Türkcan'ın, 
Siirt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserdin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

231. — Ankara Milletvekili Necdet Ev%îag$%ı, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 

I. Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/56D) (*) 

232. — Çanakkale Milletvekiî Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle öfffi sorularına 

I cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) <*) 

233. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin MM Eğitim Ba-

I kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

234. — Adana Milletvekili Hasan Gerit^m, Yay -
I Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın-
I dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 

(6/366) (*) 

235. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'ia, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgeakı-

I de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engelieome-
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önsngeftL (6/374) 
(*) 

236. — Konya Mifetvefcii Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka-

I nunJlaon kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (•) 

237. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
I Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 

için yapılacak merkezi sistem sunavlan&a ustası 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 
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,238. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütlü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara-
smdaiki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

239. — Trabzon Milletvekilli Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

240. — Bolu M'iletvekili 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) (*) 

241."— İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

242.— İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü. 
soru önergesi. (6/381) (*) 

243. — Sakarya Milletvekili Nadıir Lâtif İslâm' 
in, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişlkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

244. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

245. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/384) (*) 

246. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında tlköğretrnen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

247. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialata ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

248. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

249. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

250. — 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) (*) 

251. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

252. — istanbul Miletvekili 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) 

253. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sev,k 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

254. — istanbul Milletvekili Reşit Ülkertn, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

255. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'im, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

256. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

257. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

258. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

259. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enjsıtitülerinıe öğrenci alınış şelkine iliş-
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kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

260. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*)• 

261. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
• askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

262. — İstanbul Milletvekilli Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) 

263. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş-
kliın Milî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

264. — 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 ısoru önergesi. (6/402) (*) 

265. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

266. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 

enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 

şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 

önergesi. (6/404) (*) 

267. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

268. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

269. — 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) (*) 

270. — Ordu Milletvekili Ferda Güley%ı, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

271. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

272. — 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) 

273. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere' Mşlkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İÇLER 

X 1, — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İsleri. Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Say^ı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 2. — 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) 

3. — 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) 

X 4. — 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 Ün er ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Vsumi ile Sa-
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karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili irfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile AH Fuat Eyüpoğlu'ftun, 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) 

5. — Balıkesir Milleitveıkiili Cihat Billgenam'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 noi maddfskrn (A) fıkra
sının değiştirilmesine dadr kanun teklifi ve Adale! 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : ?69) (Dağıt
ma tarihi : 1 6 . 6 . 1976) 

6. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 

X 7. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirci ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin,- C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 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 8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5.4.1976) 

X 9. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım Inebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nun un mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . f . 1976) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indliriknesİBe 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komiayoo-
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyannea 

I gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
i (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

! 11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma-

I larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
I Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
> hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kamın tek-
j lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
•; nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
] (2/428) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) 

12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak-

i kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
) uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa-
! yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

13. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 neı maddesine bir fıkra ile bu Ka;nuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta-

t sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

X 14. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili t İham i Ertem ve 8 arkadaşının, 

1 İslâm! İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Milî 
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Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492 
2/4-99) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

X 15. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak 
kında kanun teklifi ile tstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet 
rirt Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahy.ı Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yap.lma 
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra 
poru. (2/451» 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 2Q4'o 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri • 1 . 7 . 1975. 
14 . d . 1976) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hardket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Dem'iryol-
lan mensuplarına Mî hizmet zammı verilmesi için 
5434 «ayılı Kanunun 32 nci maddesine Meralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
ge». (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

X 17. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu-ıanun 
bazı madldeleninin değiştirilmesi, üikii ek madde (ile 
altı geçici madlde eklenmesi halklkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme- alınma önergesi. (1/470) (S. Sayı
sı : 428.) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1977) 

18. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

19. — Ordu Milletvekili- Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Danış 

TunagM'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yenerin eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976) 

20. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci
ridin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

21. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız
ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 .12 . 1976) 

22. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve 
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazdan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince danetlenmesinin düzenlen 
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı m idde 
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkmda kanun teklifi ve İçtü/.üŞün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

X 24. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» 'un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen-
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meşine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

26. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

X 27. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'm, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve îçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

X 29. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

X 30. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

31. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gül his Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976) 

32. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesiinin 3' ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

33. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

34. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

35. — Niğde Milletvekilli Mehmet Ataısoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Duralkoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesiinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarifti : 19.6.1975) 

X 36. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

37. — 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 . 1 9 7 5 ) 

38. — istanbul Milletvekili Engin Ümsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

39. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve ' Sosyal işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

40. — Edirne Milletvekili Mıamli 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) 



41. — Biledik Miilletveskii Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

42. — Giresun MMetvekii Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında/kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19,3.1976) 

43. — 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) 

44. — Adıyaman' MiletveMlü Kemal Tabaik ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal tşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 45. — tstaöbul 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) 

46. — Kırklareli MiüetvekıüM 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) 

47. — Aydın Milletvekili Nahiıt 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) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emlin 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) 
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} X 49. — İstanbul Mdüftetvddü M. Kâzım özeke* 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve îçtüzü* 
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 50. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 , 4 , 1976) 

5i. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 

I 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 52. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayıîı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi: 21 .4 .1976) 

X 53. — AfyortkanaMsar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 

I ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 54. — İzmir Milfetvekiffi Neccar Türkcan ile 
I 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 : 

I 3 . 5 . 1976) 
55. — 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) 

56. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa« 
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 
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57. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) 

58. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
Ju İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

59. — îsa 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 60. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazt 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) 

61. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
doiayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun tuklifi ve Ba 
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da 
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

62. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı ada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihî : 18 5 . 1976) 

63. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) ,(S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi 
18 . 5 . 1976) 

64. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 1976) 

65. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 

X 66. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

67. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtıra ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar' (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

69. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ye Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 159) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

70. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 6. 1976) 

71. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

72. — Konya Milletvekili 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 tekl»fi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 
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73. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin airincı 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç 
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi 
11.6.1976) 

74. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato 
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun 
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato 
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3.7.1974,11 . 6 . 1976) 

X 75. — Kütahya Milletvekili tlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Gediz, Burdur 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina 
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka 
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em 
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de 
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad 
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının. 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) <"îe Bingöl deprem böl 
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapıîrnasi hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497. 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

76. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmes'ine dair kanun tasarısı ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

77. — Konya Milletvekili Şenel Battal'm, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 78. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kânununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı Ee Konya Milletvekili Şener Bat-
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) 

79. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
i 184 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) 

80. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 saydı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı . 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 81. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

82. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1 +75 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin-: 
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 ndi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

83. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinim değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

84. — 4 Ocak 196L tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanım
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284, 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri :. 8 . 4 , 1976, 
8 , 7 , 1976) 



85. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köîker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 86. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

87. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Mistö) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

88. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

89. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

90. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili tlham'i Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve îç tüzüpn 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

91. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile içtüzüğün 
38 nci maddesi uj'arınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 

28 — 

I ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 92.,,— Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 93. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 94. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
i teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 

donatılması amacıyle, içişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 95. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupmar Üniversitesi kanun teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

96. — istanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . . 1976) 

97. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

98/ — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 99. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari-

I lıi : 24 t 11 s 1976) 



1GQ. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

101. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

102. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 * 1976) 

X 1C3. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 : 1976) 

104. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi 
25.11.1976) 

X 105. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7.12.1976) 

X 106. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vad« ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi: 9.12.1976) 

X 107. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 , 12 . 1976) 

108. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, MÜH hizmetlerin dengeli dağılımı hak-
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1 kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa-

jj yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 
J 109. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
s ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler-
I den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
I İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın-
I ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta

rihi : 17 , 12 s 1976) 

110. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti-

I rıilerek Ka'bulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tanihi : 17 , 12 . 1976) 

111. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/116, 2/549) (S. 
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 , 12 , 1976) 

112. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

113. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
m, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/687) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 , 1977) 

X 114. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aiksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşılkpaşa Üniiıvertstittesi açılmasına dair 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 ndi maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/617) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi : 4 .1 -. 1977) 

115. — İstanbul Milletvekilli Reşit Üliker%ı, temüz 
hava kanunu tekifi ve İçtüzüğün 38 nci madkJlesi uya
nınca gündeme alınma önergesi. (2/22) (S. Sayısı: 424) 

I (Dağrtma tarihli : 4 . 1 , 1977) 
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X 116. — Traıbzon M illdtvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluklarında tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa ıtelklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarM : 4 . 1 . 1977) 

117. — C. Senatosu Cumhurbaşjkanınoa seçilen 
üiyesi Bahriye Üçok: ve 8 arikadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emdkffii Sandığı Kanunun 68 noi maddesline 2 fıikra ek
lenmesine dair kanun teMifii ve İçtüzüğün 3,8 noi mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/624) (S. 
Sayısı: 426) (Dağıtma tarihi : 4.1.1977) 

I 

(Millet Meclisi Birleşim: 30) 
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Toplantı : 3 

Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy İşleri, Adalet 

ve Plan Komisyonları Raporları (1 /285) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 5 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1957/2529 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırla man ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 13 . 5 . 1975 tarihinde kararlaştırılan «Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

7269 Sayılı Afetler Kanununa göre can ve mal kaybına. uğrayan vatarfdaşlarm yapılarının -onarılması 
veya yeniden yapılması yanında ürdiim ve çalışma düzenleri önemli ölçülerde 'bozulan çiftçilere yeterli bir 
yardımı yapılması mümkün olamamaktadır. 

Gerçekten; yangın, yersarsıhtısı, yer kayması, taşkın, sel, dön ve dolu, -kuraklık, haşere ve hastalık ya
yılması gibi afetlerden tarım ürünleri alet, makine, gübre, (ilâç, aihır, kümes, 'imalâthane giibi canlı - cansız 
üratüm araçları ve tesisleri kullamlmıyacak hale gelen veya yok öîan çiftçilenden muhtaç olanlara Devlet 
etkili bir yardım yapmak imkânlarından mahrum bulunimakltaidıır. 

Bilindiği üzere, bu gibi çiftçilerden ürünleri en az % 40 oranında zarar görenlere 5254 Sayılı Kanuna 
göre sadece ödünç tohumluk verebilmekte veya diğer mevzuata göre kredi .borçları eriüelenetoilmdkitedıir. 

Bu duruıma göre, tarımsal sigortanın yaygınlaştı rilaimasmrş olduğu memleketimizde felâkete uğrayan 
çiifitçiil'erin, Merî ülkelerde olduğu gtiıbi, kayıpları telâfi ddilmemekte, (dolayısıyle (bunlar çok kere ya altından 
kaikınmıaız 'borçlara girmekte veya efariinde kalan varlıkları da satıp şehirlere göç ötmek zorunda kalmak-
tadııilaır* Bu halin devamını önlemek üzere Ibu kanun tasarısı ıhazırîanimış bulunmaktadır. 

Konu ile 'ilgili olarak Üçüncü Beş Yıillık Kalkınma Planının köy ve köylü sorunları kesimlinde yer alan 
1926/9 paragraf No. 1 tedbirlinde de «Çiftçinlin tarım sal üretiminin değerlinin talbiî olaylara karşı korunması 
için tarımsal ürünlerin sigortalanması yolarının araştırılacağı» foeffiıliitaişitlr. Buna paralel olarak, 1973 
Programı İcra Planının 357 No. ki tedbirimde «Çiftçinin tariimsıail ünetSmfiıniıı tafbiî olaylara karşı korunmasını 
sağlamak amacıyle geliştirilecek sigorta sistemine temel olacak teknlik araştırmalar yapılacaktır. Bu gerçek-
leşıtiiri'linceye kadar özel bir fonun kurulması sağlanacaktır: 

İfadesi yer almıştır. 
Bir yandan Tarım Sigortası Kanununun üzerinde çalışmalar devaim ederken, süratle bir fon kurulma

sını öngören «Tabiî Afetlerden Zarar Görenlere Yaddım» Tasarısının Yasama Organına sunulmasının öne 

http://fkiuim.es


~ 2 -
alrnması uygun bulunmuştur. İleride tanımsal sigortalama uygulamaları yaygmlaştalabidiği ölçüde sigor
tanın güvenlik altına alabileceği çevrelerde ve konularda Tabiî Afetler Kanununun uygulanmasından tedrici 
surette vazgediıecektir. 

Tasaonın; 
1 nd maddesi; (kanunun amacını ifade etmektedir. 
2 nd maddesi; yapılacak yardımların malhîyetini; küçük çiftçilere ve aile işletmelerine öncelik tanınaca

ğını 'bertmektedir, Küçük işletme-ve alile işlefcmderi terimleri çeşitli kanunlarda ve meselâ Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununda (açıklanmış olmakla burada ayrıca tarifelerine lüzum görülmemiş/tİTi Gerekirse 
Kanunun uygulanmasını gösterecek yönetmelikte bu k onüda açıklık verlebllir. 

Maddede ayrıca 1 nci (maddede yer alan (Çiftçilerin çalışma ve üretme İmkânları önemli ölçüde bozulması) 
hususu açtfdanmışjtır. Bundan başka karşılıksız yardım ve tesis maliyetine katılma d'le Igil hükümlere yer 
verilmiştir. 

Teslis maliyetlerine katılma; bir yerde tarımın gerçekleştirilmesi için mutlak lüzumlu olan müşterek te
slislerin ve araçların zarar görmesi, ıbunlıarın onarılması veya yeniden sağlanmasının sorunlu olmasına 
rağmen çillilerin katkılarının yetmemesi faalinde yapılacaktır. 

Karşılıksız yardım ise; yapılacak incelemelere göre çiftçilerin geri ödemek katiyetlerinin olmadığının 
saptanması halinde yapılacaktır. 

Düğer yandan, maddeden uygulamaların bölgeler Sİbarıyle gerçekleştirileceği ^anlaşılmakta, bölgelerde 
diftdlere hangi afetler bakımından ve ne gibi malları ve tesisleri için, hangi şartlarda ve ne şekillerde yar
dım yapılacağı giibi huıssuların daha açık ve seçik bir surette beMrtftlmesfi yönetmıeiğe bırakılmıştır. 

3 ncü malddesi; afetlerden zarar gören çiftçilerin zarar ve ziyanlarını mahallerinde tespit ve ödeme şe
killerini belirtmek üzere illerde ve ilçelerde kurulacak Hasar Tespit Komisyonlarım göstermektedir. 

Gereğine ıgöre teknik ekipler görevlendkileblilecek olan Ibu komisyonların en aktif üyeleri şüphesiz Ba
kanlığın mahallî teknik memurları olacaktır, Ancak, bunların 8 nci maddede belirtilen uzmanlarla güçlen-
dlirilmesli gerekmektedir. 

4 ıncü maddesi; fonun kurulmasını ve 'beslenmesini üfade etmektedir. 
5 nci (maddesi; fonun yürü'rtülmesi (ile ilgili usul ve esasları belirtmekte, teferruat yönetmeliğe bırakıl

maktadır. 
6 nci maddesi; fonun hesap dönernlinü ve denetim şeklini göstermektedir. 
7 nci madldesli; fonun harcamaları ile ilgili istisna ve muaflıkları belrtmıekltedir. Fon harcamalarının 

Genel Muhasebe, Artırma, Eksiltme ve thale Kanunlarına talbi olmaması, ayrıca felâkete uğramaları dola-
yıisiyle kendilerine Devletçe yardım yapılacak çiftçilerden işlemlerle Igili vergi, resim ve harç alınmamasını 
hükme1 bağlamaktadır, 

8 nci madldesli; Kanunun Bakanlığa yüklediği yeni görevleri yürütülecek kuruluşu beliuimekitedir. Bakan
lığın bugünkü kuruluşuna göre merkezde hu işleri ek olarak yüklenecek hür kuruluş bulunmadığından ayrı 
'bir daire kurulmasına lüzum görülmüştür. Bu dairenin taşradaki hizmetlerinin ilerdeki zliraat ve veteriner 
kuruluşlarınca yürütülmesi yerinde bulunmuştur. 

9 ncu maddesi; ceza hükümlerini kapsamaktadır. 
10 ncu maddesi; Kanunun uygulanana sekini ve Kanunun yönetmeliğe 'bıraktığı hususları belirtecek yö-

netmdükle ilgili hükümleri getirmektedir., 
1!1 ve 12 nci maddeleri; yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
Tasarı kanunlaştığı takdirde; tabiî afetlerle çalışma santiarı ve üretme imkânları önemli ölçülerde hbzulan 

veya yok olan çiftçilere -gerekli yardımlar yapılarak bunların üretim faaliyetlerinin devam ettirilmesi sağla
nacak, bu suretle hem çiftçiler -bu türlü zarar ve zfi yanların tesirinden korunacak hem de, tarımsal işlet
melerindeki çalışıma duraklamaları ve üretimde meydana gelecek aksamalar önlenmiş olacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 381) 
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Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Raporu 

Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köy İşleri 16 . 2 . 1976 

Komisyonu 
Esas No. : 1/285 
Karar No : 32 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu 12.2.1976 günü toplanarak gündeminde bulunan «Tabiî afetler
den zarar gören çiftçilere yapılan yardımlar hakkındaki kanun tasarısını» ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirak
leriyle müzakere ederek günün koşullarına uygun derişikliklerle tasarıyı neticeye bağlamıştır. 

Tabiî afetlerden yangın, yersarsıinıtısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık haşere ve has
talık gibi yurdumuzda sık sık vukua gelmekte ve çiftçilerimize zarar vermektedir. Bu zararların bir kısmının 
devlet -eliyle kapatılması bir esasa bağlanmıştır. Yukarc'a sayılan bu gibi tabiat olayları ile çiftçinin arzusu 
içinde diğer zararlı olaylar «Afet» sayılmaktadır. Bu yüzden kanun tasarısının başlığından «Tabiî» ibaresi
nin çıkarılması ve «Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılan Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısı» şekli 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Amaç başlığı altında 1 nci maddenin 4 ncü satırındaki «Araçları ve tesisleri» 'ibaresinden sonra konan 
(.) cümlenin akışı içinde gereksiz ve manayı tamamla yamadığı için çıkarılmıştır. 

Yardımlar başlığı lailtında 2 nci Madde afetlerden ; arar görenlere yapılacak yardımları küçük işletme 
terle, aile işletmelerine öncelik tanınması aynen kabul edilmiş; 2 nci maddenin (A) fıkrası günün koşullarına 
daha uygun bir hale getirilebilmesi için Komisyonca kurulan altkomisyonca incelenmiş; altkomisyon raporu 
komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Buna göre: 
«Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçlarının ve tesislerinin değer itibariyle en az % 40 oranında za

rar görmesi, Ibu zararı diğer tarımsal veya başka gelirleriyle k&rşılayacalk gücün bulunmaması ve kredi veren 
banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan bu zararı karşılayacak borç alma imkânı olmaması,» şekli metne 
açıklık kazandırmıştır. 

«Zarar ve ziyanları devletçe herhangi bir şekilde karşılanmış olanlara veya ziraî sigortadan yararlanma 
imkânları bulunanlara bu kanun gereğince ayrıca yardım yapılmaz» şekliyle benimsenen 2 nci maddenin 
son paragrafındaki (Ziraî sigortadan) Bakanlık kurulurunun Ziraat Bakanlığı olmaması gerekçesiyle ve tarımı 
ilgilendiren bu kanun prosedürüne uyularak (Tarımsal sigortadan) olarak değiştirilmiştir. 

3 ncü Madde kurulacak olan hasar tespit komisyonlarına tasarıda:. 
A) ilerde, vali veya adına görevlendıireceği yardımcısının başkanlığında; defterdar, teknik ziraat mü

dürü, veteriner müdürü, T. C. ziraat ıbankası müdürü ve Ziraat odası başkanından, 
B) ilçelerde, kaymakamın başkanlığında; ilçe ziraat mühendisi, ilçe veteriner hekimi, mal müdürü, T.C. 

ziraat 'bankası müdürü ve ziraat odası başkanından, oluşur. 

Şekliyle yer almaktadır. Komisyonumuz muhtarların da ayni yetkiyle hasar tesbit komisyonlarında yer al
masını kabul etmiştir. Buna neden olarakta muhtarın çiftçiyi ve o muhiti daha yakinen bilebilmesi ve veri
lecek kararlarda daha çok isabet kaydedilebileceği ge rekçesıidiir. Aynı düşünüş ve* gerekçe ile 'belediye olan 
yerlerde çiftçi maUarı koruma başkanı hasar tespit ko nisyonlarına dahil edilmiştir. 

Fon kurulması başlığı altında 4 ncü maddenin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesine, konula-
lacak ödenekle bir fon teşkil edilmesi, fonla ilgili her türlü satış, bağış ve yardımların fon hesabına geçiril
mesi tasarıda olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Fonun yönetilmesi başlığı altındaki 5 nci Madde ile, Hesap Dönemi ve Denetim başlığı altındaki 6 nci 
Madde, istisna ve Muaflıklar başlığı altındaki 7 nci Madde Tasarıdaki şekli uygun mütalaa edilerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 381) 
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8 nci Maddenin 2 nci paragrafındaki «Daire bir başkanın yönetiminde, başkan yardımcıları ile gerektiği 
kadar uzmanlık, müdürlük, bir saymanlık ve bunlara bağlı bürolardan oluşur.» Adı geçen saymanlık daha 
önce Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında kurulan fona uygun olarak «Fon saymanlığı:» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Cezaî Hükümler başlığını taşıyan 9 ncu Maddenin 5 nci satırındaki «Yahut başka maksatlarla kullanan
lar» ibaresine daha açıklık getirmek için «Yahut tahsis dışı kullananlar hakkında,» şekliyle tasarıya bu 
şekliyle monte edilmiştir. 

1{) ncu Maddede Kanunun Yönetmeliğe bıraktığı hususların hazırlanacak Yönetmelikle mer'iyete kona
cağı tarih ve kapsamının Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konması yer almaktadır. Tasarıdaki şekliyle 
aynen kabul edilmiştir. 

11 nci ve 12 nci Madde Tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilen Tasarının Adalet ve Plan Komisyonunda görüşüldükten son

ra Millet Meclisinde görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
iKayseri 

Mehmet Yüceler 

Ağrı 
Mir Bahattin Yardımcı 

Balıkesir* 
/. Behram Eker 

Erzurum 
M. Fuaıt Fırat 

imzada bulunamadı 

Başkan V. 
Ankara 

Hasan Özçelik 

Amasya: 
Cahit \Koçkar 

Bolu 
Abdi Özkök 

bfmir 
Kaya Bengisu 

Sözcü 
Elâzığ 

Ö. Naimi Barım 

Amasya) 
Hasan Bütüöıer 

imzada bulunamadı 

Bolui 
Müfit Bayraktar 

imzada bulunamadı 

Kars 
Cemil Ünal 

Kâtip 
Kahramanmaraş 

Ali Zülfikâroğlu 

Aydın; 
Behiç Tozkoparan 

Çorum 
Etem Eker 

Manisa 
Veli Bakirli 

imzada bulunamadı 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/285 

Karar No. : 23 

Adalet Komisyonunun Raporu 

18 . 6. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar hakkında Kanun tasarısı, 'ilgili bakanlık 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasarının 1 nci maddesiinde Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunca yapılan değişik
liği esas itibariyle uygun bulmuş, ancak, maddendn sonundaki «(belirtmektir» kelimesini «belirlemektir» şeklin
de redakte etmiştir. 

Tasarının 2, 3 ve 8 nci maddelerinde Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunca yapılan değişiklikler, 
Komisyonumuzca da uygun mütalaa edilerek aynen benimsenmiştir. 

4, 5, 6, 7, 10, 11 ve 12 nci maddeler, tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının ceza (hükümlerini düzenleyen 9 ncu maddesindeki «ve» kelimeleri «veya» şekillide redakte edil

miştir. Ayrıca a/ynı maddeye «olarak iki yıl içinde» İbaresi eklenerek maddeye elastikiyet verilmiştir. 
îşbu rapor, Plan Komisyonuna tevdi ediîmefk Üzere saygıyle sunulun 

Adalet Komisyonu 
Başkanı ve Bu Rapor 

Sözcüsü 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm 
Ankara 

İ. Hakkı Köyiüoğlu 

Artvin 
Ekrem Sadi Erdem1 

(İmzada bulunmadı) 

Çorum 
Yasin Hatlboğlu 

(İmzada bulunmadı) 

istanbul 
F. Gülhis Mankut 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Konya 
Kemalettin Gökalan 

Niğde 
Yasar A ti bas 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Urfa 
Celâl Paydaş 

•(İmzada ^ulunmadı) 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/285 
Karar No. : 143 

Plan Komisyonunun Raporu 

24 •. 6 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Tabiî Afetlerden zarar gören çiftçilere yaptfacafc yardımlar hakkın
da Kanun tasarısı» ile, önhavalesi uyarınca, Tarım, Orrıan ve Köy İşleri ve Adalet Komisyonu raporları Gı-; 
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Maliye Bakanlğı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda ince-. 
lendi ve görüşüldü : 

Tabiî afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza yardım yapmak, yalnız hükümetlerin değil, toplumun 
başta gelen görevi olmalıdır. Afetzedelerin manevi 'kayıplarına çare bulmak mümkün olamayacağına göre en 
azından maddî yönden yardımlarına koşmak ve yaralarım bu açıdan sarmak mutlalk bir zorunluluktur. Ne 
var ki, mevcut kanunlarımızdan 7269 sayılı Afetler Kanunu sözü edilen şekilde yardımı - sağlayacak nitelikte 
değildir. Bilhassa tabiî afetlerden zarar gören çiftçiler açısından 'konu daha da önem arz etmektedir. Çiftçi
lerimizin tasarının gerekçesinde genişçe izahı yapılmış olan tüm afetlere karşı kaderleriyle başbaşa kalmaları 
hiç bir şdkilde benimsenecek bir durum değildir. 

Bilindiği gibi, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerimize 5254 sayılı Kanunla bir ölçüde tohumluk yardı-. 
mı yapılması sağlanmıştır. Ancak, yardım yapüabilmesi için zarar gören çiftçinin ürününün en az % 40'ının 
zarar görmüş olması şartı aranmaktadır. Bu halde bile bir miktar ödünç tohumluk dle kredi borçlarının erte
lenmesinden öte bir şey yapılamamaktadır. Tarımsal sigortanın henüz yaygınlaştırılamadığı memleketimizde 
bazı öntedbirlerin alınması zarureti ortadadır. Her ne kadar 3 ncü 5 Yıllık Planda çiftçilerin tarımsal üre
timinin değerinin tabiî afetlere karşı korunması için tarımsal ürünlerin sigortalanması yollarının aranacağı 
belirtilmekte ise de bugün için bu çalışmaların yeteri ölçüde olmadığı bilinmektedir. Sözü edilen zaruretle
rin neticesi olarak hazırlanan tasarı başlıca; 

1. — Kanunun amacı, 
2. — Yapılacak yardımların mahiyeti, 
3. — Zarar ve ziyanları tespit edecek hasar tespit komisyonları, 
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4. 
tadır. 

Zararları karşılamak için kurulacak fonlar ve bu fonların denetim şekilleri gibi konuları kapsamak -

Yukarıda anahatlarıyle gaye ve kapsamı izah edilmeye çalışılan tasarının tümü üzerinde söz alan üyeler 
tasarı hakkında görüş ve düşüncelerini belirterek ilgililere sorular tevcih etmişlerdir. 

Sorulan sorular ve diğer konularda ilgililerin cevap ve izahlarından sonra tasarı Komisyonumuzca da 
olumlu mütalaa edilerek, Adalet Komisyonu metninin görüşmelere esas alınması suretiyle maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Adalet Komisyonunun 1 nci maddesi aynen, 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan «Yardımlarda 

küçük işletmelerle aile işletmelerine öncelik tanınır» hükmünün «Küçük işletme ve aile işletmesi» tespit edi
lirken alınacak ölçünün ne olacağı ve bu durumun tatbikatta zorluk yaratıp yaratmayacağı üzerinde du
rulmuş ve ilgililere bu konuda soru tevcih edilmiştir, ilgililer yapılacak tespitte esas teşkil edecek olan «Kü
çük işletme ve aile işletmesi» Toprak ve Tarım Reformu Kanununda tarif edilen şekilde olacağı beyanında 
bulunmuşlardır. 

Bu tespitin yapılmasından sonra Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun 2 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

Hasar Tespit Komisyonları başlığını taşıyan Tanırı Orman ve Köy İşleri Komisyonunun 3 ncü maddesi, 
kurulacak komisyonlarda kimlerin bulunacağını belirleyen ve (A) ve (B) fıkralarında sayılan kişiler açısın
dan tatbikatta müşküller doğacağı üzerinde durulmuştur. Örneğin bir ilçede Ziraat Mühendisi olmazsa Ha
sar Tespit Komisyonunda diğer yetkililerin görev alıp alamayacağı münakaşa konusu olabilecektir. Bu du
rumu dikkate alan Komisyonumuz sözü edilen fıkralardaki komisyon görevlilerini şahsa bağlı olmaktan 
çıkarıp, göreve bağlı duruma getirmiş ve gene örneğimizden hareket edersek ilçe Ziraat Mühendisi olma
ması halinde bu görevi tedvinle görevli yetkilinin komisyonda görev alabilmesi sağlanmıştır. Yukarıda iza
ha çalışılan şekilde madde yeniden tedvin edilmiştir. 

Tasarının 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun 8 rrci ve Adalet Ko
misyonunun 9 ncu maddesi aynen, 

Tasarının yönetmelikle ilgili 10, yürürlük ve yürütme ile ilgili 11 ve. 12 nci maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Çiftçilerimizin beklenmedik bir zamanda afetle karşılaşabileceği ve tasarının önemi dikkate alınarak Ge
nel Kurulda öncelikle görüşülmesi dileği Komisyonumuzca ayrıca karara bağlanmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Başkan V. 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 

Adana 
Osman Çıtırık 

İmzada bulunamadı. 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İmzada bulunamadı. 

İçel 
İbrahim Göktepe 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Engin Unsal 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Metin Tüzün 

İmzada bulunamadı 
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İzmir 

Yücel Dirik 

• 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Niğde 
Haydar Özalp 

İzmir 
Yeterli değil çözümlemez 

Muhalifim 
Süleyman Genç 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

İmzada bulunmadı 

Samsun 
flyas Kılıç 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
Sebatı Ataman 

İzmir 
Yeterli değildir - sorunları 

Tam çözemeyecektir - Muhalifim 
Coşkun Karagözoğlu 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Sivas 
Vahit Bozath 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tabiî Âfetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 
Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yangın, yer-
sarsınusı, yerkayması, fırtına, taşkın, sel, don, do
lu, kuraklık, haşare ve hastalık gibi nedenlerle ta
rımsal ürünleri, canlı - cansız üretim araçları ve te
sisleri, zarar gören veya yok olan ve bu yüzden ça
lışma ve üretme imkânları önemli ölçülerde bozulan 
çiftçilere Devletçe gerekli yardımların yapılmasını 
sağlamak ve yapılacak yardımlara ilişkin usul ve 
esasları belirtmektir. 

Yardımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre yapılacak Dev
let yardımları; kredi açma, karşılıksız mal veya pa
ra verme veya teknik yardım yapma, yapılacak ve
ya onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma şekille
rinden biri ile olur. 

Yardımlarda küçük işletmelerle aile işletmelerine 
Öncelik tanınır. 

Âfet dolayısıyle çalışma ve üretim imkânları 
önemli ölçüde bozulmaktan maksat, çiftçinin; 

A) Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçlarının 
veya tesislerinin değer itibariyle en az % 40 oranın
da zarar görmesi, bu zararı kendi gücü ile karşılaya
maması ve tarımsal kredi veren banka, kooperatif ve 
benzeri kuruluşlardan borç alma imkânı olmaması, 

B) Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçlarının 
veya tesislerinin % 40'dan az zarar görmesi halinde, 
kredi alma imkânı olmaması, başka geliri bulunma
ması, dolayısiyle tarımsal faaliyetlerini devam ettire
meyecek ve geçimini sağlayamayacak duruma düş
mesi, 

halleridir. 
Karşılıksız yardım, ancak yukarıda belirtilen ko

şullarda ve geri ödeme gücü olmadığı saptanan çift
çilere yapılabilir. Tesis maliyetine katılma, sadece 
çiftçilerin birlikte kullandıkları ve yararlandıkları 
araçlar ve tesisler için ve gereğine göre yapılabilir. 
Tesisin onarılması veya yenisinin sağlanmasına ka
tılma, proje tutarının % 70'ni geçemez. 

Bu esaslara göre ve bölgeler itibariyle, çiftçilere 
hangi afetler için, ne gibi ürünleri, canlı - cansız 

TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 
Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yangın, yer-
sarsmtısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, 
kuraklık, haşare ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal 
ürünleri, canlı - cansız üretim araçları ve tesisleri za
rar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve 
üretme imkânları önemli ölçülerde bozulan çiftçilere 
Devletçe gerekli yardımların yapılmasını sağlamak ve 
yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları belirt
mektir. 

Yardımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre yapılacak Devlet 
yardımları; kredi açma, karşılıksız mal veya para ver
me veya teknik yardım yapma, yapılacak veya ona
rılacak tesislerin maliyetlerine katılma şekillerinden 
biri ile olur. 

Yardımlarda küçük işletmelerle aile işletmelerine 
öncelik tanınır. 

Afet dolayısıyle çalışma ve üretim imkânları önem
li ölçüde bozulmaktan maksat, çiftçinin; 

A) Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçları
nın ve tesislerinin değer itibariyle en az % 40 ora
nında zarar görmesi, bu zararı diğer tarımsal veya 
başka gelirleriyle karşılayacak gücü bulunmaması ve 
kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlar
dan bu zararı karşılayacak borç alına imkânı olma
ması; 

B) Ürünlerinin, canlı •< cansız üretim araçları
nın veya tesislerinin % 40'dan az zarar görmesi ha
linde, kredi alma imkânı olmaması, başka geliri bu
lunmaması, dolayısıyle tarımsal faaliyetlerini devam 
ettiremeyecek ve geçimini sağlayamayacak duruma 
düşmesi, 

halleridir. 
Karşılıksız yardım, ancak yukarıda belirtilen ko

şullarda ve geri ödeme gücü olmadığı saptanan çift
çilere yapılabilir. Tesis maliyetine katılma, sadece 
çiftçilerin birlikte kullandıkları ve yararlandıkları 
araçlar ve tesisler için ve gereğine göre yapılabilir. 
Tesisin onarılması veya yenisinin sağlanmasına kahl-

I ma, proje tutarının % 70'ini geçemez. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ I 
METİN 

Tabiî Afetlerden Zarar. Gören Çiftçilere Yapılacak 
Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç : I 

MADDE 1. — Bu Kanunim amacı; yangın, yer-
sarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, 
kuraklık, haşare ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal 
ürünleri, canlı - cansız üretim araçları ve tesisleri, za
rar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve üret
me imkânları önemli ölçülerde bozulan çiftçilere 
Devletçe gerekli yardımların yapılmasını sağlamak ve 
yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları belirle
mektir. 

Yardımlar : 

MADDE 2. — Tarım, Orman ve Köy İsleri Ko
misyonunun 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 
Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Yardımlar : 

MADDE 2. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 2 nci maddesi aynen, kabul edilmiştir. 
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üretim araçları ve tesisleri için hangi şartlarda ve ne 
şekilde yardım yapılacağı yönetmelikte açık ve se
çik bir şekilde belirtilir. 

Zarar ve ziyanları Devletçe herhangi bir suretle 
karşılanmış olanlara veya ziraî sigortadan yararlan
ma imkânı, bulunanlara bu Kanun gereğince ayrıca 
yardım yapılmaz. 

Hasar Tespit Komisyonları : 

MADDE 3. — Afetlerden zarar gören çiftçilerin 
zarar ve ziyanlarının mahiyetini, oranlarını ve tu
tarlarını tespit etmek, çiftçinin ödeme gücüne göre 
karşılama şekillerini belirtmek amacıyle her il ve il
çede hasar tespit komisyonları kurulur. 

Komisyonlar : 
A) tilerde, vali veya adına görevlendireceği yar

dımcısının başkanlığında; defterdar, teknik ziraat 
müdürü, veteriner müdürü, T. C. Ziraat Bankası Mü
dürü ve Ziraat Odası Başkanından, 

B) İlçelerde, kaymakamın başkanlığında; ilçe zi
raat mühendisi, ilçe veteriner hekimi, malmüdürü, 
T. C. Ziraat Bankası Müdürü ve Ziraat Odası Başka
nından, 

Oluşur. 
Komisyonların yetkileriyle çalışma yöntemleri yö

netmelikte belirtilir. 

Fon Kurulması : 

MADDE 4. — Bu Kanun gereğince yapılacak yar
dımları ve harcamaları karşılamak üzere, ilk malî yıl
da Gıda ' Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesine, 
konulacak ödenekle bir fon teşkil olunur. 

Fon hesabında tutulan paraların faiz ve ikramiye 
gibi gelirleri, borçlulardan tahsil edilecek taksit ve 
faizler, fonla ilgili her türlü satış, bağış ve yardım
lar fon hesabına geçirilir. 

Fonun Yönetilmesi : 

MADDE 5. — Fon paraları, T. C, Ziraat Banka
sında, Gıd i - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı em
rinde açılacak bir hesaba yatırılır. Fonun işletilmesi, 
fondan yapılacak harcamalar, kredi, karşılıksız öde-
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(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

Bu esaslara göre ve bölgeler itibariyle, çiftçilere 
hangi afetler için, ne gibi ürünler, canlı - cansız üre
tim araçlan ve tesisleri için hangi şartlarda ve ne şe
kilde yardım yapılacağı yönetmelikte açık ve seçik bir 
şekilde belirtilir. 

Zarar ve ziyanları Devletçe herhangi bir suretle 
karşılanmış olanlara veya tarımsal sigortadan yarar
lanma imkânı bulunanlara bu kanun gereğince aynca 
yardım yapılmaz. 

Hasar Tespit Komisyonları : 

MADDE 3. — Afetlerden zarar gören çiftçilerin 
zarar ve ziyanlarının mahiyetini, oranlarım ve tu
tarlarını tespit etmek, çiftçinin ödeme gücüne göre 
karşılama şekillerini belirtmek amacıyle her il ve ilçe
de hasar tespit komisyonları kurulur. 

Komisyonlar : 
A) tilerde, vali veya adına görevlendireceği yar

dımcısının başkanlığında; defterdar, teknik ziraat mü
dürü, veteriner müdürü, T. C. Ziraat Bankası müdü
rü ve ziraat odası başkamndan, 

B) İlçelerde, kaymakamın başkanlığında; ilçe zi
raat mühendisi, ilçe veteriner hekimi, malmüdürü, 
T. C. Ziraat Bankası müdürü ve ziraat odası başka
nından, muhtarlar ve belediye olan yerlerde çiftçi 
inalları koruma başkamndan, 

oluşur. 
Komisyonların yetkileriyle çalışma yöntemleri Yö-

neüîîeîikte belirtilir. 

Fon Kurulması : 

MADDE 4. — Tasarıdaki 4 ncü madde Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Fonun Yönetilmesi : 

MADDE 5. — Tasarıdaki 5 nci madde Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Hasar Tespit Komisyonları : 

MADDE 3. — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonunun 3 ncü maddesi, Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Fon Kurulması : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi,'Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Fonun Yönetilmesi : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi. Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Hasar Tespit Komisyonları : 

MADDE 3. — Afetlerden zarar gören çiftçilerin 
zarar ve ziyanlarım mahiyetini, oranlarını ve tutar
larını tespit etmek, çiftçinin ödeme gücüne göre kar
şılama şekillerini belirtmek amacıyle her il ve ilçede 
hasar tespit komisyonları kurulur. 

Komisyonlar : 
A) İllerde vali veya adına görevlendireceği yar

dımcısının başkanlığında; defterdarlık, teknik ziraat 
müdürlüğü, veteriner müdürlüğü, T. C. Ziraat Ban
kası müdürlüğü ve ziraat odası başkanlığından, 

B) İlçelerde, kaymakam veya adına görevlendi
rilen vekilinin başkanlığında; ilçe ziraat mühendisliği, 
ilçe veteriner hekimliği, mal müdürlüğü, T. C. Ziraat 
Bankası müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ile muh
tarlar ve belediye olan yerlerde çiftçi malları koruma 
başkanlığı yetkililerinden, 
oluşur. 

Komisyonların yetkileriyle çalışma yöntemleri yö
netmelikte belirtilir. 

Fon Kurulması : 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

Fonun Yönetilmesi : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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me ve tesis maliyetlerine katılma şekilleri, faiz, geri 
ödeme, erteleme, fonla ilgili olarak T. C. Ziraat Ban
kasınca yürütülecek işlemler ve diğer hususlar yö
netmelikte gösterilir. 

Hesap Dönemi ve Denetim : 

MADDE 6. — Fonun hesap dönemi malî yıldır. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı fonun ita ami
ridir. Maliye Bakanlığınca bu Bakanlık emrine bir 
fon saymanı atanır. 

Bilanço ve kesin hesap, ertesi yılın Temmuz ayı 
içinde Sayıştaya verilir. Sayıştayca denetim, yönet
melikteki esaslar gö/Önünde bulundurulmak suretiyle 
yapılır. 

İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulanması ile il
gili; 

A) Fon harcamaları Genel Muhasebe ve Artır
ma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine bağh 
değildir. 

B) Başvurmalar, bildirimler, düzenlenecek senet
ler, tasarruf belgeleri ve benzeri kâğıtlarla, resmî mer
cilere ve noterlerce yapılacak işlemler her türlü ver
gi, harç ve resimlerden muaftır. 

MADDE 8. — Bu Kanunun Gıda - Tarım ve 
Hayvancıldt Bakanlığına yüklediği görevleri yürüt
mek üzere Bakanlık bünyesinde bir afetler dairesi 
kurulur. 

Daire, bir başkanın yönetiminde başkan yardım
cıları ile gerektiği kadar uzmanlık, müdürlük, bir say
manlık ve bunlara bağlı bürolardan oluşur. Dairenin 
taşradaki hizmetleri il ziraat ve veteriner kuruluşla
rınca yürütülür. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 9. — Afet bölgelerinde felâkete uğra
yanlara bu Kanuna göre bedelli veya bedelsiz olarak 
verilen iş ve irat hayvanlarını, tohumluk, gübre, mü
cadele ilâcı, alet, makine ve malzeme gibi canlı ve 
cansız üretim araçlarım ve tesislerini izinsiz satan veya 
devreden yahut başka maksatlarla kullananlar hak
kında, daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde, 1 000 
liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına ve bu 
mallara, kimin elinde olursa olsun, el konulmasına, 

(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

Hesap Dönemi ve Denetimi : 

MADDE 6. — Tasarıdaki 6 ncı madde Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 7. — Tasarıdaki 7 nci madde Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanunun Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığına yüklediği görevleri yürütmek 
üzere Bakanlık bünyesinde bir Afetler Dairesi kuru
lur. 

Daire, bir başkanın yönetiminde başkan yardım
cıları ile gerektiği kadar uzmanlık, müdürlük, bir fon 
saymanlığı ve bunlara bağlı bürolardan oluşur. Dai
renin taşradaki hizmetleri il ziraat ve veteriner kuru
luşlarınca yürütülür. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 9. — Afet bölgelerinde felâkete uğra
yanlara bu kanuna göre bedelli veya bedelsiz olarak 
verilen iş ve irat hayvanlarını, tohumluk, gübre, mü
cadele ilâcı, alet, makine ve malzeme gibi canlı ve 
cansız üretim araçlarını ve tesislerini izinsiz satan ve
ya devreden yahut tahsis dışı kullananlar hakkında 
daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde, 1 000 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına ve bu mal
lara, kimin elinde olursa olsun, el konulmasına, mev-
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Hesap Dönemi ve Denetim : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonunun 8 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 9. — Afet bölgelerinde felâkete uğra
yanlara bu Kanuna göre bedelli veya bedelsiz ola
rak verilen iş veya irat hayvanlarını, tohumluk, güb
re, mücadele ilâcı, alet, makine veya malzeme gibi 
canlı veya cansız üretim araçlarım veya tesislerini 
izinsiz olarak iki yıl içinde satan veya devreden ya
hut başka maksatlarla kullananlar hakkında daha 
ağır cezayı gerektirmediği takdirde, 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezasına ve bu mallara, 

Hesap Dönemi ve Denetim : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunun 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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mevcut olmadıkları takdirde bedellerinin tazminine 
hükmolunur. 

Yukarıda sözü edilen suçlara ilişkin davalar sulh 
ceza mahkemelerinde görülür. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde, kanunun uygulama şeklini ve 
kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususlan düzenlemek 
üzere bir yönetmelik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu 
kararıyle yürürlüğe konur. 

Yürürlük ve Yürütme . 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
Başba'kan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun kabul 
ettiği, metin) 

eni olmadıkları takdirde bedellerinin tazminine hük
molunur. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Tasarımn 10 ncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 11. — Tasarının İ l nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

13 . 5 . 1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztiirk 

Devlet Bakanı 
/ / . Aksay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Baıkanı V. 
O. Öztrak 

İçişleri Bakanı 
O. Asil tür k 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Er gene kon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

t icaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr, K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özdü 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Küttür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 
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kimin elinde olursa olsun, el konulmasma, mevcut ol
madıkları takdirde bedellerinin tazminine hükmolu-
nur. 

Yukarıda sözü edilen suçlara ilişkin davalar Sulh 
Ceza Mahkemelerinde görülür. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabui ettiği metin 

Yönetmelik : 

MADDE 10. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 10 ncu maddesi aynen 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 11. — Tasarının 11- nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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