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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Görev ile yurt dışına giden :
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'e Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın,
Devlet Bakanı Mustafa Erkovan'a, Devlet Baka
nı •>. Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in,
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Mil
lî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in,
Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'a Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun,
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'e
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'm,
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut
Özal'a, Çalışma Bakanı Şevket Kazan'm,
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'ye» Kültür Ba
kanı Rıfkı Damşman'ın,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Selâhattin
Kılıç'a, Köyişleri Bakanı Vefa Poyraz'ın vekillik et
melerinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
9/10 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyo
nunda açık bulunan bir üyeliğe gösterilen aday se
çildi.
Açık oya sunulan :
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasın
da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
tasarısı (1/270) (S. Sayısı: 325) ile;
Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle faiz
siz ödenmesine ilişkin kanun teklifinde (2/516) (S.
Sayısı ; 292), birleşimin sonunda açıklanan oylama

sonuçlarına göre çoğunluğun bulunmadığı ve oyla
maların tekrarlanacağı açıklandı.
Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 arka
daşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli so
runlarını tespit etmek amacıyle (10/18) ve
Uıfa Milletvekili Celâ! Paydaş ve 12 arkadaşı
nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin so
runlarını ve bu sorunların çözüm yollarını saptamak
amacıyle (10/60) birer Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergelerinin birleştirilmek suretiyle öngörüşmeleri ve
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma Derne
ğinin (TÖB - DER) çaisşmalaıı ile siyasî anlam taşı
yan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbirleri
almak amacıyle bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesinin (10/19) de öngörüşmeleri tamam
lanarak kabul edildiler. Her iki Araştırma Komisyo
nunun 15'er üyeden kurulması, çalışma sürelerinin
üyelerin seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve
Ankara dışında da çalışma yapabilmeleri hususları
da kabul olundu.
İçel Milletvekili Ora! Mavioğlu ve 9 arkadaşının,
İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat Okulunun
kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyle
(10/20) bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi okundu; Genel Görüşme ve Meclis Araştırması
önergelerine ayrılan süre dolduğundan, görüşülmesi
ertelendi.
Ankara
Milletvekili Necdet Evliyagil'in Atina
Büyükelçimize dair basında çıkan haberlere ilişkin
sözlü sorusuna (6/161) Dışişleri Bakanı İhsan Sabri
Çağlayangü cevap verdi.
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6/67, 6/71, 6/28, 6/41, 6/54, 6/116, 6/75, 6/76,
6/78, 6/79, 6/82, 6/84, 6/89, 6/90, 6/91, 6/94, 6/96,
6/99, 6/104, 6/105, 6/108, 6/109, 6/110, 6/111, 6/134,
6/114, 6/115, 6/137, 6/120, 6/122, 6/144, 6/143, 6/124,
6/125, 6/131, 6/136, 6/148, 6/142, 6/160 esas numa
ralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanların;
6/87, 6/119, 6/130, 6/139, 6/140, 6/147 esas numa
ralı sözlü sorular, soru sahiplerinin;
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6/55, 6/103, 6/106, 6/123, 6/149 esas numaralı
sözlü sorularda, soru sahiplerinin ikinci defa Genel
Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle düştü.
Açıklanan, açık oylama sonuçlanna göre Genel
Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından;
13 Ocak 1977 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.30'da son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mehmet Altmsoy

6/35, 6/66, 6/85, 6/128, 6/151 esas numaralı söz
lü sorular ilgili bakanların Genel Kurulda hazır bu
lunmamaları;
6/133 esas numaralı sözlü soru da soru sahibinin
izinli bulunması nedeniyle ertelendiler.

-»•

O : 1

Divan Üyesi
Bursa
Halil Karaath

Divan Üyesi
Malatya
Hüseyin Deniz

m>m<»

•*-

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saaü : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altmsoy
DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaath (Bursa), Hüseyin Deniz (Maictya)

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 32 nci Birleşimini açıyorum.

II. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Muhterem arkadaşlarımın sıralarındaki düğ
melere basmalarını rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye
var mı?.. Yok.
Yoklama işlemi bitmiştir.
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz.

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
A)

GÜNDEM

SUNUŞLARI

DIŞI

1. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nm, TRT
neşriyatı hakkında gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — GUpdem dışı söz istemi var.
Sayın Toksan, TRT neşriyatı hakkında, buyuru
nuz.
Sayın Toksan, süreniz 5 dakikadır, lütfen konuş
manızı 5 dakika içinde sürdürmeye çalışın.
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri;

Bugün en büyük yayın aracı radyo - televizyondur.
radyo - televizyonun

büyük gücünü gözöııünde tu

tan Anayasamızın 120 nci maddesinin 1 nci fıkrasıyle radyo ve televizyon istasyonları kurmak devletin
tekeline verilmiştir.

Anayasamızın bu maddesinin

3 ncü fıkrası; TRT neşriyatının genel ahlâka aykın
olamayacağım kültür ve eğitime yardımcı olacağım,
millî olacağım açıkça tashih etmiştir.
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359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
Kanununun 2 nci maddesinde yaym esaslarım tes
pit ederken 4 ve S nci fıkraları şöyledir :
«Millî güvenlik ile genel ahlâkın gereklerini ve
millî gelenekleri gözetmek, millî kültür ve eğitime
yardımcılık görevinde Türk millî eğitiminin
temel
görüş, amaç ve ilkelerine uymak» esasen bir milletin
vergisiyle yaşayan bir kurumun, o milletin millî var
lığına, ahlâkına, örf ve adetlerine ters faaliyetlerde
bulunması kadar terslik olamaz.
Üzülerek söyleyeyim ki, Devletimizin
büyük
emek ve ümitle kurduğu TRT, bu zamana kadar Ana
yasa ve 359 sayılı Kanunun yayın esaslarına aykırı
neşriyatta bulunmuş, millî gelenek ve genel ahlâkı
mızı hiç düşünmemiştir.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin TRT»
niz.
İHSAN TOKSARI (Devamla) — TRT idarecile
ri, TRT'yi haber verme ve eğlence aracı olarak kul
lanmaktadırlar. Türkün TRT'sInde Türk müziğinden
çok, Türke yabancı müzikler yer almaktadır.
Sa
natkârların kıyafetleri ve hareketleri, gösterilen film
ler, Anayasamızın 121 nci maddesinin 3 ncü fıkrasın
daki, «Genel ahlâka aykırı olamaz» emrine rağmen,
genel ahlâka aykırıdır.
NECDET EVLlYAGÎL (Ankara) — İstanbul fes
tivaline çevirdiniz.
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, Sayın Karsu, lüt
fen müdahale etmeyiniz.
NECDET E V Î İ Y A G İ L (Ankara) — TRT sîzsiniz.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hepsi matem
gününün şeyini giyiyorlar.
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Sizin zamanı
nızda da öyleydi.
BAŞKAN — Sayın Karsu...
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Her Türk evi
ne giren ve girecek olan televizyondaki müstehcen
filmler, oyunlar, uzun uzun öpüşme ve yatak sahne
leri tertemiz yavrularımızın haya damarlarım
çat
latacak şekildedir. (C. H. F. sıralarından gülüşmeler)
HASAN BASRİ AKGİRAY (İstanbul)-— Ayıp,
ayıp!
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ağzın sula
narak seyrediyorsun.
. BAŞKAN — Sayın Karsu...
İHSAN TOKSARI (Devamla) — TRT, Türk mil
letinin vergisiyle...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ayıp, bizim
şikâyet etmemiz lâzım.

13 .- 1 . 1977

O : 1

NECDET E V Î İ Y A G İ L (Ankara) — Mahkeme
kararma uymuyorlar.
BAŞKAN — Sayın Karsu, gündem dışı konuşu
yorlar, lütfen...
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Türk milleti
nin...
NECDET EVÎİYAGİL (Ankara) — Mahkeme
kararma uymuyorlar.
İHSAN TOKSARI (Devamla) — İsmail
Cem
zamanında da böyleydi maalesef.
BAŞKAN — Sayın Evîiyagil, lütfen müdahale et
meyin.
İHSAN TOKSARI (Devamla) — TRT, Türk
miletinin vergisiyle yaşayan bir kurumdur.
Milleti
millet yapan manevî unsurlardan birisi de dindir. Ta
rihte Türkler İslama büyük hizmetler yapmışlar. İslâmı, Hint Okyanusundan Atlas Okyanusuna, Viya
na kapılarından Çin Şeddine,kadar yaymışlar ve ko
rumuşlardır. İslâm dini de, Türk milletinin millî
varhğsnı korumuştur. İslama girmeyen veya Islâmdan
uzaklaşan Türkler de millî varlıklarını koruyamamış
ve Türklükten uzaklaşmışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının % 95'i
Müslüman Türk milefidir. TRT, % 95 vatandaşımı
zın isteklerini yerine getirmek mecburiyetindedir.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yüzde yü
zünün.
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Vatandaşları
mızın en büyük İstekleri de, televizyonda dinî yaym
yapılması, millî ahlâkımızın yayılmasıdır.
Televizyon dînî yayın
yapmak mecburiyetinde
dir. Bunun layikliğe ters düşen hiç bir yönü yoktur.
Layiklik vicdanları susturmak değildir. Aksine, vic
danlara hürriyet vermektir. Anayasanın 19 ncu mad
desi açıkça meydandadır.
Layikllğin beşiği olan Batı ülkelerinin, televizyon
larında Pazar günleri dinî ayinler, saatlerce naklen,
kiliseden verilmektedir. Haftalık muntazam dinî ya
yın programlan yapılmaktadır.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kimi kime
şikâyet ediyorsun?
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Esasen, 1950
yılında iktidara gelen Demokrat Parti, radyolarda
Kur'an-ı Kerim okutmuş, dinî sohbet saati koymuş
tur. Bugün de radyolarımızda...
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Nerede o DP?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ölülere bile
Kur'an okutmuyorsunuz.
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BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit, Sayın Nurettin
Karsu, lütfen müdahale etmeyiniz.
İHSAN T O K S A R Î (Devamla) — Adalet Partisi
de Demokrat Partinin devamıdır.
Bugün de radyolarımızda, her hafta Kur'an okun
makta, dinî sohbet saati devam etmektedir. Ancak,
radyoyu dinleyen vatandaşlarımız gittikçe azalmakta
dır. Elektrik giren her yerde, radyonun yerini televiz
yon almaktadır. Türk Milletinin radyosunda olduğu
gibi, Türk Milletinin televizyonunda da, muntazam
dinî yayın istemek, Türk Milletinin en tabiî hakkıdır.
Türk vatandaşlarının % 95'inin arzusunu yerine
getirmemek, en büyük insafsızlıktır.
TRT idarecilerini aslî vazifelerini yapmaya davet
ediyorum.
Bir sene zarfında, beş kandilde televizyonda mevEit okutmakla, Türk nıiHetine karşı vazifelerini yap
mış sayılmazlar. Her hafta muntazam dinî yayın ya
pılmalıdır.
T R T idarecileri ürkekliği, çekingenliği bırakmalı,
mîlletin gönlünü almalıdır. Milletten kopmuş, milletin
miBî ve manevî anlayışına ters düşmüş 5 - 1 0 kişi
nin değil, 40 milyon insanın sesini dinlemelidir.
1950 yıEindan önce, C. H. P.'nin, vicdanlara bas
kı manasında anladığı lâyiklik anlayışım tamamen
terk etmelidir. TRT, 19S0 yılından önceki havanın
tesirinde, fobisinden kurtulmalıdır. TRT, gerçekten
Türk milletinin maddî ve manevî sesi o^maîıdır.
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından alkış ar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toksan.
ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Gsyasettin Ka
raca, cevap verecek inisiniz?
2. — Kocaeli Milletvekili İbrahim
Akdoğan'm,
orta dereceli okullarda okutulan «Ahlâk» kitabî hak
kında gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Sayın Akdoğan, orta dereceli okul
larda okutulan Ahlâk kitabı hakkında söz istemiş
lerdir. Buyurunuz Sayın Akdoğan.
Sayın Akdoğan, süreniz beş dakika olup, lütfen
zamanı tecavüz etmemenizi rica edeceğim.
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kam, değerli milletvekilleri;
Toplumumuzu, milliyetçi ve miMiyetçi olmayan
lar diye ikiye bölerek kurulan Demire! Hükümeti, ül
kemizin birlik ve beraberliğini büyük ölçüde tehli
keye düşüren, ayırım yapıcı politikasını sürdürmek
tedir.
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Daha önce ülkeyi, milliyetçi ve milliyetçi olma
yanlar
diye, politik çıkarları uğruna böMieye çalı
şsınlar, şimdi de toplumumuzu oluşturan insanFarı, şe
refli, az şerefli ve şerefsizler diye sımfiandmnaya çalişmaktadırlar.
Bu eylem, adı MiEî Eğitim Bakanlığı olan, aslın
da miE îiik niteliğini kaybetmiş, gayrhnüM Eğitim Ba
kanlığı tarafından
sözde ahlâk kitapları kanal ariyle körpe beyinlere akıtılarak
sürdürülmektedir.
16 milyon Alevî vatandaşımızı Türk toplumun
dan soyutîamaya çalışan sapdt fikirîer bu kitaplar
dadır. İşçilerimizi daha az şerefli olarak niteleyen
sapık fikirler yine bu kitaplardadır.
Gayrimila Eğitim Bakanı, bu durumun kamuo
yuna yansımasından sonra «Bu cümlelerin kitaplar
dan çıkartılması için emir verdim», diyerek işi geçiş
tirmeye çs'işjyor. Ne oîacyk yani? Emir verdin, kitapüardan o sayfalar yırtılıp atılacak; neyi hallede
cek bu? O kitaplardan o sayfaları yırtıp atmak mü
him değil, kafalardan öy!e sapık fikirleri söküp at
mak mühimdir. Ancak siz, bu sapık zihniyeti Gayrimuîî Eğitim Bakanağından söküp atamazsınız, kal
dıramazsınız. Çünkü, o zihniyeti oraya siz yerleştir
diniz, yine onun, siz esiri oldunuz.
Değerli milletvekilleri, Türk işçisi şereflidir; çün
kü emek üretir. Türk işçisi şereflidir; çünkü tekelci
sermayenin sömürü düzenine emeğiyle karşı koyar.
Türk işçisi şerefildir;: çünkü, yerli, yabancı işbirlik
çilerin ülkeyi sömürmesine karşı hayatı pahasına kav
ga verir. Geleceğin halk iktidarı ve gerçek demok
rasisi Türk işçisinin nasırlı eKeriyîe kurulacaktır.
DeğerS miîIetvekinSeri, bu kürsüden ilân ediyo
rum, bu Bakanlığın adı, Gayrimiliî Eğitim Bakanlı
ğıdır. Bu Bakanlık, Türk miKetinm milliyetçiliğine
lâyik değildir. İşçileri daha az şerefli sayan zihniyet,
şerefsizin ta kendisidir. Böyfe bir zihniyetin Allah be
lâsını versin.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Kamu
İktisadî Teşebbüslerinde çalışanlara verilmesi
lâzım
gelen ikramiyeler hakkında gündem dışı
konuşması
ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un cevabı.
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, Kamu İktisadî
Teşebbüslerinde çalışanlara yasal yönden ikramiye
verilmesiyle ilgili olarak buyurun efendim.
Sayın Oğuz, sizin de süreniz beş dakikadır.
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
440 sayılı Yasaya göre kurulmuş bulunan Kamu
İktisadî Teşekküllerine mensup memurlara verilmesi
lâzım gelen ikramiyeler üzerinde söz almış bulunu
yorum.
Değerli arkadaşlarını, 440 sayılı Kanun, İktisadî
Devlet Teşekküllerinde çalışan memurların ve hiz
metlilerin idarî ve malî yönden durumlarım hüküm
altına alan ve bu şartları belirten bir yasadır.
Bu yasanın 30 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası tet
kike tabi tutulduğu takdirde, olağanüstü
hallerde
kârlılık ve verimlilik esaslarına göre bu teşekküllere
mensup memurlara ve hizmetlilere yönetim ku
rulunun teklifi üzerine, bakanın onayından geçmek
suretiyle azamî üç ikramiye verilmesini öngördüğü
görülecektir.
Yine Yönetim kurulunun teklifi, Bakanlar Kuru
lunun kararlanyle altı ikramiye verilmesini öngö
ren hükmü de muhtevi bulunmaktadır.
Bu durum karşısında bazı bakanlıklar, kendi
lerine mensup İktisadî Devlet Teşekküllerinde ça
lışan memurlara ve işçilere ikramiye verdikleri hal
de, bazı bakanlıklar bunu uygulamama
suretiyle
kendilerine mensup memurları telâfisi gayri müm
kün maddî ve manevî zararlara muhatap kılmakta
dırlar. Bu, Anayasamızın 12 nci maddesinin eşitlik il
kesine ve kârlılık, verimlilik esasına tamemen mu
gayir bulunmaktadır. Enerji ve Tabiî Kaynak'ar Ba
kanlığı kendisine mensup memurlara ve işçilere bu
ikramiyeyi öngördüğü ve uygulama alanına koydu
ğu halde, maalesef Emlâk Kredi Bankasının, Haik
Bankasının, İller Bankasının mensup oldukları ba
kanlıklar bu İktisadî Devlet Teşekküllerinin memur
larına bu ödemeyi yapmamak suretiyle uygulamada
bir ayrıcalık gözetmiş bulunmaktadırlar.
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BAŞKAN — Peki, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
(İzmir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli
üyeîeri;
Son günlerin bir tartışma konusu olan, Kamu İk
tisadî Teşebbüslerine 1976 yılı içinde ödenen ola
ğanüstü ikramiyeler hakkında kanunî durum ve bu
kanunî durum hakkında Maliye Bakanhğının teşeb
büslerine dair izahat vermek fırsatını bana bahşet
tikleri için Sayın Oğuz'a teşekkürlerimi sunuyorum.
440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin 3 ncü ben
dine istinaden, birtakım Kamu İktisadî Teşebbüsleri,
memurlarına oFağanüstü ikramiye namı ile ikramiye
verilmesi kararım almışlar ve bazı sayın bakanlar
da bu kararı onaylayarak ikramiyenin ödenmesini
sağlamışlardır.
440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin 3 ncü fık
rası, «Müessesenin kârlılığını ve verimliliğini artır
mak için olağanüstü gayreti görülenlere ve yine mües
sesenin kârlıFığını ve
verhnîiîiğ»ni artırıcı nitelikte
bir yeni buluşu olanlara üç maaşa kadar ikramiye ve
rilebileceği» ni âmirdir, Burada olağanüstülük söz
konusudur; herkesin yaptığı işi normaî olarak yap
mak ikramiyeye hak kazanmak için yeterli değil
dir.
Olağanüstünün ne olduğunu göstermek gerekir.
O'ağanüstü başarıyı gösterenin, bu başarısıyla kâr
lılığa ve verimliliğe nasıl tesir ettiğini göstermek ge
rekmektedir veya hangi buluşu ile bunu hangi kişi
nin yaptığını göstermek gerekmektedir.

Kanunların eşitlik ilkesine, uygun olarak ve Ana
yasamızın bu hükmü de gözönünde bulundurularak
kârlılık ve verimlilik esasına dayanmak suretiyle ola
ğanüstü gayret gösteren memurların ve hizmetlilerin
de bu ikramiyeleri almasını istirham eder, Yüce
Meclise saygılar sunanın.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz.

Bu itibarladır ki, 30 ncu maddenin 3 ncü fıkrası
gereğince personele seyyanen ikramiye vermek ka
nuna uygun değildir. Personelin ismini zikretmek
mecburiyeti vardır; olağanüstü başarısının ne oldu
ğunu göstermek mecburiyeti vardır ve bunun mües
sesenin kârlılığına ve verimliliğine nasıl etki yaptığı
nı göstermek mecburiyeti vardır. Bir müessesenin
% 99'u eğer olağanüstü başarı gösterdi ise, hâdise
olağandır; yarıdan fazlanın yapabildiği, başarabildiği
b'r nesneyi o'ağanüstü diye tevsik etmek mümkün
değildir. Kaldı ki, kanunun aradığı da burada şahsı
belirtmek, burada başarıyı ve hâdiseyi
belirtmek
tir.

MALİYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
(İzmir) — Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN — Açıklama ti a mı bulunacaksınız Sa
yın Bakan?...
MALİYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
(İzmir) — Evet efendim.

Bunun kanuna uygun olmadığı, Ekim ayı başın
dan itibaren Maliye Bakanlığı tarafından Kaınu İk
tisadî Tcşebbiis'enne duyurulmuştur, ve kendilerin
den, bu nevi ikramiye ödemelerinin mümkün ola
madığı, bu itibarla bir geri ödeme pîanı göndermele
ri istenmiştir. Bunun, kanuna uygun olmayan bütün
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ödemeler gibi geri alınması zarureti okluğu da be
lirtilmiştir.
NURETTtN YILMAZ (Mardin) — Sayın Erbakan; «Bunlar geri alınamaz» dedi.
MALÎYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Kanunun geri alınmasını âmir oldu
ğu bir hususta başka türlü bir mütalâanın bir başka
sonuç doğurması mümkün değildir.
N U R E T T t N YILMAZ
(Mardin) — O zaman
kimin aleyhine zimmet çıkarıyorsunuz?
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Değerli arkadaşlarım, burada şunu belirtmek is
terim: «Olağanüstü başarısı görülen personel»! diye
bahsetmektedir 440 sayılı Kanunun 30 ncu madde
si. Memur - işçi diye bir ayrım yoktur burada. Ola
ğanüstü başarı gösteren kişi kim ise, bu ikramiye
nin onlara verilmesi mümkündür; demin ifade et
miş olduğum
şartları haiz olmaları kaydiyfe, bir.
İkincisi, Türkiye'de kamu personeli sadece İktisadî
Devlet Teşekküllerinde çalışanlardan ibaret değil
dir. 800 bin devlet memuru bugün ikramiye alama
maktadır. 800 bin devlet memurunun da içinde bu
lunduğu şartları düşünmek
Hükümetin görevidir.
Hal böyle iken, kanuna uygun olmayan, finansman
programlarında yeri olmayan, hakkaniyete hiç uy
gun olmayan bir tatbikatın
sürdürülmesi elbette
müsamaha ile karşılanamayacaktır.

MALİYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Bu itibarladır ki, Maliye Bakanlığı - ki
malî kanunların uygulanmasından sorumludur Mali
ye Bakanlığı - İktisadi Devlet Teşekküllerinin finans
man programından da sorumlu olarak, bu ödenen
ikramiyeler aynı zamanda İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin finansman programlarında da yer almamış
Bu itibarla, kanuna uygun olmayan bu ödeme
tır. İktisadî Devlet Teşekkülleri bu nevi imkâna sa
lerin geri alınması için mevcut bütün hukukî yol
hip de değildir; nakit olarak da sahip değillerdir.
lar tatbik edilecektir. Yüksek Denetleme Kurulunun da
Maliye Bakanlığı, finansman programım da tat
bu konuda yöneticiler hakkında gerekli tatbikatı
bikten sorumlu olarak, İktisadî Devîet Teşekkülle
yapması icap ediyorsa, zimmet çıkarması için ken
rine, kendileri hakkında tedbir alabileceğini, ödeme
disine gerekli müracaatta bulunulmuştur.
planlarının gönderilmesi gerektiğini, bunun, yöneti
cileri hakkında zimmet olabileceğini müteaddit ke
Durum budur. Saygılar sunarım efendim.
reler tebliğ etmiş ve bunun sonunda da kararı ve
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
ren yöneticiler
hakkında da takibata geçmiştir.
Yapılan bu ödemeler aynı zamanda vergisiz ola
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Soru sora
bilir miyim sayın Başkan?
rak da yapılmıştır. Bir taraftan da yöneticiler hak
kında vergi kanunları bakımından kaçakçılık ceza
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkanım,
sı şeklinde bir tatbikat yapmak mecburiyeti hâsıl
sayın Bakana soru sorabilir miyim?
olmuştur. Maîiye Bakanlığının da, kanunları uygu- j
BAŞKAN — Efendim, gündem dışı bir açdtlalamak bakımından yapabileceği başka hiçbir işlem i
yoktur.
| madır; soru sorma imkânı yok.

B)

TEZKERELER VE

1. — Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan
mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair
26 . 6 . 1973 tarihli 1779 sayılı Kanunun, bir daha gö
rüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca
ikinci kez geri
gönderilmesi konusunu görüşmek için kurulan Kar
ma Komisyonun 11 C. Senatosu üyesi 11 Milletve
kilinden kurulmasına dair Başkanlık tezkeresi.
BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır, oku
tup onayınıza sunacağım.
Genel Kurula
Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair
26 . 6 . 1973 tarihli, 1779 sayılı Kanunun, bir daha

ÖNERGELER

görüşülmek üzere
Cumhurbaşkanınca
ikinci kez
geri gönderilmesi konusunu görüşmek için Genel
Kurulun 5 . 1 . 1977 tarihli 28 nci Birleşiminde
9 C. Senatosu üyesi ve 9 Mülctevkilinden kurulan
Karma Komisyonun, C. Senatosunda bulunan tüm
grupların kuvvetleri oranında
temsilini
sağlamak
için, söz konusu Karma Komisyonun, 11 C. Senato
su üyesi ve 11 Milletvekilinden kurulması Yüce He
yetin onayına sunulur.
Kemal Güven
Millet Meclisi Başkanı
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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2. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi
Zararsızın,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir ge
çici madde eklenmesine dair Kanun
teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair
önergesi.
(2/679,4/279)
BAŞKAN — içtüzüğün 38 nci
bir istem vardır, okutup oylarınıza

maddesine göre
arz edeceğim;

Millet Meclisi Başkanlığına
2/679 sayı ve 2 . 7 . 1976 tarih ile Plan Komisyo
nunda bulunan ve süresi içinde Komisyonda görüşüle
meyen 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa
bir geçici madde eklenmesine dair Kanun teklifinim
İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme alunnîidsma delâletlerinizi saygı ile arz ve rica ederim.
Yozgat Milletvekili
Ömer Lütfi Zararsız
BAŞKAN — Önergeden Komisyon haberdar edil
miştir.
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — önerge sahibi olarak, buyurun efen
dim.
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Değer
li Başkan, değerli Milletvekilleri; İçtüzüğün 38 nci
maddesi gereğince bir kanun teklifimizin daha gün
deme alınması için önergemi dinîemiş bulunuyor
sunuz.
Muhterem arkadaşlarım, bu teklifimiz, köylerde,
müftülük
komisyonlarında imtihan vermek sure
tiyle imamlık yapmış, ücretini köy bütçesinden al
mış, hiçbir sosyal ve özlük hakları bulunmayan ve
kadroda da olmayan imamlardan bir kısmının son
radan herhangi bir devlet dairesinde Emekli Sandı-
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ğma bağla bir hizmete atanmış bulunanların daha
evve2 köylerde geçen hizmetlerinin borçlandırılma
sını hedef a?an bir tekliftir.
Muhhierem arkadaşlarım, köy imamı,
hepiniz
çok iyi bilirsiniz ki, büyük güçlükler içerisinde hiz
met yapan, büyük bir kitledir. Köyde muhtar, bazı
siyasî kanaatleri itibariyle kendisini istemeyenler bu
lunmasına rağmen, köy öğretmeni yalnız talebeleriyîe ve talebe veMIeriyüe meşgul olurken; imam, köy
derneğinin bütün üyeleri tarafından ittifakla tutul
muş ve köyde birliğini temsil eden bir zattır, bir şa
hıstır ve köyde imam, öğretmen, muhtar üçlüsünün
kuvvetli bir üyesidir. İşte bu şartlar içerisinde köy
de vazife yapmış olan imamlardan, sonradan her
hangi bir devlet dairesinde emekliliğe tabi bir hiz
mete atanmış olanlar içerisinde, isteyenler köy imam
lığında geçen sürelerini borçlanmak istedikleri tak
dirde, işte bu teklifimizle buna imkân verilmesini
istemekteyiz. Çok haklı olan bu teklifimizin gün
deme alınacağından şimdiden emin bulunuyorum.
Kısa açıklamamı arz eder, hepinizi hürmetle se
lamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
önergeyi tekrar okutup, oylarınıza arz
edece
ğim.
(Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın öner
gesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işaret
buyursunlar.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddoîıınmuştur efendim.
Değerli arkadaşlar, Dilekçe Karma Komisyonun
da açık buluîian bir bağımsız üyelik için bugüne ka
dar müracaat olmamıştır. Bu Komisyona üye ohnak
isteyen sayın bağımsız üye arkadaşların Başkanlığa
yazılı olarak müracaatlarım rica ederim.

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
1, — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak
Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1,1270) (S. Sayısı : 325) (1)
2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm,
kü
çük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit

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

taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (i)
BAŞKAN — Açık oylaması yapılacak bir kanun
tasarısı ve bir kanun teklifi vardır.
Açık oylama, kutular sıralar arasında gezdirilmek
suretiyle ve bilâhara kürsü önünde bekletilmek sure
tiyle yapılacaktır. Arkadaşlarımın oy kullanmasını
rica edeıim.
(1) 292 S. Sayılı Basmayazı 7.12.
nci Birleşim tutanağına eklidir.
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V. — GÖRÜŞ ÜlLEN İŞLER
/. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapı
lacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Tarım,
Orman ve Köy işleri, Adalet ve Plan komisyonları
raporları, (1/285) (S. Sayısı : 381) (1)
BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine geçiyoruz,
Gündemimizin 1 nci sırasında yer alan, 381 S.
Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Ya
pılacak Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısınnn gö
rüşmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon?.. Burada.
Hükümet?..
Sayın Bakan burada.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler geçen cel
sede tamamlanmıştı. Şimdi, maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum: Tasarının maddelerine geçil
mesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak
Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısı
Amaç':
Madde 1. — Bu Kanunun amacı; yangın, yersarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın sel, don, dolu,
kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal
ürünleri, canlı - cansız üretim araçları ve tesisleri, za
rar gören veya yok olan ve bu yüzden çahşma ve
üretme imkânları önemli ölçülerde bozulan çiftçilere
Devletçe gerekli yardımların yapılmasını sağlamak
ve yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları belir
lemektir.
BAŞKAN — Madde üzerinde sayın siyasî paıü
grupları adına henüz söz almış olan yok.
Şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını
okuyorum: Sayın Mehdi Keskin, sayın Osman Aykul,
sayın Tufan Doğan Avşargil, sayın Ekrem Kangal,
sayın Celâlettin Ezman, sayın Hasan Zengin, sayın
Hüseyin Erçelik, sayın Mehmet Delikaya, sayın Abdülkadir Öncel..
Sayın Mehdi Keskin?.. Yok.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Saym Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Grup adına mı efendim?

(1) 381 S. Sayılı Basmayazı II . 1 . 197? tarihli
30 -ncu Birleşim tutanağına eklidir,

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Adalet Partisi Grupu adına...
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına sayın
İsmail Hakkı Köylüoğlu, buyurun. Sayın Köylüoğhı,
süreniz 10 dakikadır.
A.?. G R U P U . ADINA İSMAİL HAKKI KÖY
LÜOĞLU (Ankara) — Saym Başkan, sayın arkadaş
lar; hepinizi saygı ile selâmlanın.
Bu kanunun 1 nci maddesi hakkında Adalet Par
tisi Grupu adına konuşmak için huzurunuza çıkmış
bulunuyorum.
Anayasamız, sosyal hukuk devletinden bahsetmek
tedir. Sosyal hukuk devletinin tespit ettiği hedeflere
varmak için devletimiz büyük çabalar sarf etmekte
dir. Gayemiz, milletimize ve milletimizin temeli olan
köylümüze, çiftçimize refah sağlamak ve teinin et
mektir. Sosyal hukuk devletinin ilkesi, sosyal adalet
ve sosyal güvenlik ve dengeli kaçkınına ve adalet üze
re millî gelirden dağılımdır. Sosyal adalet ilkesine
varmak için şimdiye kadar birçok kanunlar çıkarıl
mıştır. Bu kanunlarla, asıl iike hedefine vardık diye
meyiz; varmak için atılmış adımlardır. Ama hepimi
zin gayesi, maksatlı, bu memlekette, bu ülkede sos
yal adaieti sağlamaktır. Sosyal adaleli ve güvenliği yay
gın hale getireceğiz. İşte bunun için, sosyal adalet ve
sosyal güvenlik çabası içerisinde, sosyal kapsamlı ka
nunlar getirilmekte ve banlar da Büyük Meclisin umu
mî tasvibi ile çıkmaktadır.
Sosyal adakt ilkesine ve sosyal devlete varmak
için daha çok mesafe vardır; fakat bu mesafelerin
kated ilmesi için getirilen sosyal kapsamlı kanunlar
birer adımdır. Zaman içerisinde, müşterek, çaba
mız sayesinde bu hedefe varacağımız kanaatindeyim.
Afetlerden zarar gören çiftçilere, sosyal devletin
gayesi; güçsüz kimselere elini uzatmaktır, yardım eîmektir. Böylçce onların ürünlerine ve yaşantılarına
katkıda bulunmaktır. Sosyal adalet, güçsüzlerin elin
den tutmaktır. İşte bu kanun bunlardan biridir.
Nelerin afet olduğu bu kanunda teker teker sa
yılmıştır. Afet karşısında bu fakir çiftçinin neler çek
tiğini, neler duyduğunu yakınca yaşadım ve biliyo
rum. Bu kıtlık, yangın, sel karşısında çekilen acıyı
bizzat yaşadım ve gördüm. Büiiin sene çalışır, çaba
lar, scîahr, yel alır, kuraklık olur, çekirge olur ve
ondan sonra küçük çiftçinin eli böğründe kalır. Bir
halk şairimiz şöyle diyoi*: «Emeğim zayi oldu sel
yüzünden.» Hakikaten öyledir. Bütün sene çakşır, ça-
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balar; bütün çoluğu çocuğu ile çalışır, çabalar; fakat
sonunda emekleri zayi olur, elleri böğründe kalır.
Çaresizlik içerisindedir. Ne banka ona yardım eder,
ne de başka birisi yardım eder ve onun yegâne yar
dım göreceği yer, her zaman, her devirde bildiği gibi,
devkttir. Devleti o baba olarak bilir. Devletin, yar
dım elini bu afet gören küçük çiftçi ve köylüye uzat
ması lâzımdır. Bu, sosyal adalet gereğidir. Nasıl eli
böğründe kalır? Acı bir şey.. Borç ödenecektir, mah
sul yok. Kız çıkacaktır, çeyiz yoktur. Oğlan evlene
cektir, para yoktur. Giyecek, yiyecek ister... Bunlar
nereden, nasıl temin edilecektir? Tarladaki mahsul,
bu sayılan afetler yüzünden mahvolmuştur, işte o za
man, eli böğründe kalan çiftçi ne yapacak, nasıl hal
ledecek, nereden alacak? Şimdiye kadar bunlara yar
dımı kimler yapmıştır? Acı içerisinde bu küçük çift
çimiz, köylümüz bugüne kadar gelmiştir; fakat artık
bundan sonra sosyal devletimiz, sosyal adaleti yeri
ne getirmek için bunun çaresini arayacak ve bula
cakla'. Zaten bu, devlete bir vazife olarak verilmiştir.
Bundan sonra hangi hükümet olursa olsun, bu sosyal
güvenlili, sosyal adaleti, dengeli kalkınmayı ve adaleti
yerine getirmek için büyük çaba sarf etmek mecburi
yetindedir.
BAŞKAN — Sayın Köyîüoğlu, bir dakikanız
kaldı.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Çiftçinin derdi bununla da bitmiyor. Çiftçinin
her sene gübre ihtiyacı vardır ki, bunu zama
nında temin etmesi gerekir. Çiftçinin ilâç ihtiyacı
vardır, bunu da temin etmesi gerekir; hem de ucuz
bir şekilde temin etmesi gerekir. Şimdi artık köy
lümüz eskisi gibi değildir, teknik ziraate alışmıştır,
bunlara teşnedir, teknik ziraati yapmak için canhavliylc çalışmaktadır.
İşte eli böğründe kalan, naçar olan küçük çift
çimize devlet elinin uzanması geç bile kalmıştır.
Ama devlet malî imkânları nisbetinde bu vazifeyi
yapabilmektedir. Devletimiz iktisaden büyüdüğü tak
dirde, sosyal adalet gereği dağıtılacak maddî imkân
lar da o nisbeute artacaktır. İşte o zaman bizim elin
den tutmak istediğimiz, çaresiz kalan ve hiç bir da
yanağı bulunmayan küçük çiftçimiz ve köylümüz bu
imkânlara kavuşacaktır. Bu da devletimizin iktisadî
durumunun daha kuvvetli olmasına bağlıdır.
Bu tasarının şevkinden ötürü şahsen büyük bir se
vinç duyuyorum, zevk alıyorum. Böyle tasarılar gel
dikçe sevincim bin misli artıyor. Bu küçük çiftçimizin
bu afetler karşısında çektiğini bizzat gördüm ve yaşa
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dım. İnsanlar, nefsinde bu acıları talmadıkça ve duy
madıkça bunları bilmeleri mümkün değildir.
İşte bu sebeple, konuşmak niyetinde olmadığım
halde, içimden gelen arzu ve sevinçle kürsüye çıkarak
sizlere akhma gelen bu birkaç cümleyi söylemek is
tedim.
Adalet Partisi Grupu bu kanuna ve 1 nci maddeye
müspet oy verecektir. Partimizin ve benim arzum, bu
kabil sosyal kapsamlı kanunların Meclisimize sunul-,
masıyle iktisaden güçsüz olan, naçar olan, eli böğ
ründe kalan vatandaşlarımıza devlet elinin uzanma
sında yardımcı olmamızın sağlanmasıdır.
Hepinizi bu. duygu ve düşünceler altında selâm
lar, saygılarımı sunarım. (A.P. ve M.S.P. sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Köyîüoğlu.
M.S.P. Grupu adına sayın Abdülkadir öncel, bu
yurunuz efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKADİR ÖN
CEL (Urfa) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri;
Tarım kesiminde bir boşluğu doldurmak üzere
hazırlanan bu kanun memnuniyetimizi mucip olmuş
tur. M. S. P. Grupu olarak bu kanunun hazırlığım
yapanlara teşekkür ediyoruz.
Anadolu çiftçisi zaman zaman kuraklığa maruz
kalmaktadır. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve
Doğu Anadoluda sık sık kuraklık afetine maruz ka
lan çiftçilerimiz 5254 ve buna benzer kanunlarla sa
dece tohumluk ve bazı ufak yardımlar alabilmekte
ise de, tam manası ile yardım edilememektedir. İşte
bu boşluğu dolduracak olan bu kanunun Meclisimizde
bir an evvel kanunlaşması için Yüce Meclisin göster
diği çabaya da teşekkür ediyoruz.
1 nci madde üzerinde bir tereddüt hâsıl oldu. 1 nci
maddede şöyle denilmektedir :
«Amaç :
Bu kanunun amacı; yangın, yer sarsıntısı, yer kay
ması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşere
ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri, canlı cansız üretim araçları ve tesisleri, zarar gören veya
yok olan ve bu yüzden çalışma ve üretme imkân
ları önemli Ölçülerde bozulan çiftçilere Devletçe ge
rekli yardımların yapılmasını sağlamak ve yapılacak
yardımlara ilişkin usul ve esasları belirtmektir.»
Burada tereddüdümüz şudur : Erozyon sebebiyle
arazisi kaybolan, verimsiz hale gelmiş olan çiftçilerle,
sel, taşkın sebebiyle tarlası rüsubatla dolan, tarım
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imkânı kalmamış olan çiftçilerimiz de, bu birinci
maddenin kapsamına girmekte midir? Bu husus açık
ça belirtilmemiştir. Komisyondan ve Hükümetten so
rulmak suretiyle belki buraya açıklık getirilebilir. Bu
hususun sorulmasını, eğer bu şekilde bu boşluk giderilmiyorsa bir önerge takdim edeceğiz, bunun da ka
bulünü rica ediyoruz.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına teşekkür ede
riz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Öncel.
Şahısları adına sayın...
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cumhuriyet
Halk Partisi Grupu adına sayın Mehmet Delikaya
var efendim.
BAŞKAN — Sayın Delikaya, Cumhuriyet Halk
Partisi Grupu adına buyurun.
C. H. P. GRUPU ADINA M E H M E T DELİKA
YA (Malatya) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım;
tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yardım hakkın
daki kanun tasarısının 1 nci maddesi hakkında Cum
huriyet Halk Partisinin görüşlerini arz etmek üzere
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerin devlet ta
rafından zararlarını tazmin keyfiyeti, bir ihtiyacın
mahsulüdür ve ciddî bir boşluğu dolduracaktır.
Bugün de, Türk ekonomisinde temel sektör olan
tarım sektöründe, çiftçilerin yıllardan beri maruz kal
mış oldukları bir haksızlığı gidermeyi amaçlayan bu
kanun, cidden ne kadar övülse yerindedir.
Her ne kadar, zaman zaman, şimdiye kadar muh
telif tarihlerde çıkarılan yasalarla çiftçilerin maruz
kaldığı afetlerin izalesine, vatandaşlara yardım yapıl
masına çalışılmışsa da, derde deva olmaktan daima
uzak kalınmıştır.
Bugün, yurdumuzda tabiî afetlerin tarımsal ürün
ve hayvanlarda meydana getirdiği büyük zararların
telâfisi için, tabiî afetlere maruz kalan çiftçilere, za
rarlarını gidermek gayesi ile belirli yardımlar yapıl
makta, borçlar ve vergiler ertelenmekte, 5254 sayılı
Kanun hükümlerine göre ödünç tohumluk verilmek
te; 682 Sayılı Kanun ve özel kararnamelerle karşılık
sız fidan ve tohumluk, yemeklik ve yemlik hububat
ve benzeri yardımlar yapılmakta ise de, özellikle son
zamanlarda belli bazı tarım ürünlerinin taban fiyat
ları tespit edilmekte, destekleme alımları yapılmakta
dır. Fakat bu taban fiyatları, asıl küçük çiftçiyi, asıl
onun ürettiği mahsulleri içine alma şeklinde tecelli
etmemektedir; belirli birtakım üretim malları üzerin
de taban fiyatları konmaktadır.
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Bütün bunlar, bugüne kadar tabiî afetlerden za
rar gören küçük çiftçilere yarar sağlamayan husus
lar olmuştur.
İşte bugün 1 nci maddede ifade edilen husus; kü
çük çiftçilerin zararlarını telâfiye medar olacaktır.
Bu nedenle, 1 nci madde; ekonomim zin anasektörü olma durumunu devam ettiren tarım sektörüne
yeni bir ilke getirmektedir. Tasarının 1 nci maddesi
birçok afetleri şümulü içine almaktadır. 1 nci mad
dede ifade edildiği gibi, yangın, yer sarsıntısı, yer
kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık ha
şere ve hastalık gibi...
Aziz arkadaşlarım, tadat edilen bu hususların dı
şında birtakım afetler vardır. «Benzerî afetler» de
mekle de bunun madde içine girmesine rağmen, ma
hallî bazı bölgelerde geçerli afetlerin de buraya ilâve
edilmesi kanunun daha geniş bir uygulama alanı bul
ması bakımından yararlı olacaktır.
Tadat edilen bu afetlerin yanma, kaya düşmesi,
çığ, Doğu Anadolu'nun, özellikle seçim bölgem olan
Malatya, Elâzığ civarlarında «Mihrican» deyimi ile
ifade edilen soğuk yakması... Bu, bilhassa entansif
ziraatın tabiî bir sonucu olarak sulu ziraat yapılan,
fasulye ziraati yapılan bölgelerde kendini daha çok
göstermektedir.
Fasulye sonbaharda idrak edileceği zaman soğuk
yakmasına maruz kaldığında, mahsûl hem kalite ba
kımından, hem kantite bakımından önemini yitirmek
tedir.
Fasulyede taban fiyatı uygulanmadığına göre, ta
biî afetlerin bu maddesine, fasulye bitkisine arız olan
ve onun için çok büyük tehlike teşkil eden «Mihri
can», soğuk yakma deyiminin de girmesinde yarar
görmekteyim.
Yine Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Diyarba
kır, Urfa, Adıyaman bölgelerinde «Kımıl» dediğimiz
haşerenin mahsullere büyük zararlar verdiği hepiniz
ce bilinen bir keyfiyettir. Bunun da maddeye dahil
edilmesinde veya Komisyon sözcüsü veya Başkanı
yetkili arkadaşların bu hususa açıklık getirmesinde
büyük yararlar olacağı kanaatindeyim.
Bu arada bir önemli noktayı da şöylece arz etmek
istiyorum : Maddede, afetler sayıldıktan sonra aynen
şöyle deniyor: «Yukarıda sayılan afetler ve benzer
leri ile tarımsal ürünleri, canlı, cansız üretim araçları
ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden
çalışma ve üretme imkânları önemli ölçülerde bozu
lan çiftçilere..» deniyor.
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Sevgili arkadaşlarım, planlı dönemde, özellikle
Türk ekonomisinin tarım kesiminde büyük aşamalar
kaydetmeyi düşündüğü kooperatifler döneminde Ta
rım Kredi kooperatiflerinin, tarım kooperatiflerinin,
tarımsal amaçlı kooperatiflerin
mallarının da tabiî
afetlerden zarar görme ihtimali çok kuvvetlidir. Bina
enaleyh; buraya «Çiftçiler» deyiminin yanına, «Ta
rımsal amaçlı kooperatifler» deyiminin de katılma
sında, kanunun noksan çıkmaması için yarar gör
mekteyim.
Bunu da işaret eder,
Cumhuriyet Halk Partisi
adına, bu kanunu çok ciddî bir şekilde izleyeceğimizi
ve başarılı sonuçlar vermesini temenni ettiğimizi hu
zurlarınızda arz etmek isterim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Delikaya.
Başka, grupları adına konuşan?. Yok?.
Şahsı adına Sayın Osman Aykuî.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Hasan Zengln'e
devrediyorum.
BAŞKAN — Sizin yerinize Saym Zengin konu
şuyor; peki efendim.
Buyurun Sayın Zengin.
Sayın Zengin, süreniz beş dakikadır; lütfen, ona
göre konuşmanızı idare edin efendim.
HASAN ZENGÎN (Manisa) — Saym Başkan, de
ğerli milletvekilleri;
Görüşmekte
bulunduğumuz,
Afetlerden Zarar
Gören Çfftçilere Yapılacak Yardımlar hakkında Ka
nun tasarısının, amaçla iîgili birinci maddesini incele
diğimizde, birtakım tabiî âfetlerün isimleri sayılmakta
dır. Bu âfetleri tek tek incelediğimizde, karşımıza iki
durum çıkmaktadır :
1. Medenî, ileri ve meselelerini halletmiş ülke
lerde önlenebilen afetler,
2. İnsan gücünün dışında önlenemeyen afetler,
diye iki kısma ayırmamız gerekir.
Bu afetlerin içerisinde, bilhassa, yaşayan insanla
rın karınlarının doyması ile ilgili, Türkiye'de bir yer
leşme planı yapılmadığı müddetçe, insanların nerede
yaşadığı ve nerede, karınların nasıl doyacağı meselesi ortaya konmadığı müddetçe, afetlerle ilgili ne ka
dar kanun çıkarırsak çıkaralım, bunun neticesine var
mamız ve almamız mümkün olmayacaktır.
Çünkü, kendi haline bırakılmış olan insanların ya
şadığı bir ülkede, insanlar her zaman başıboş kala
caklarından, sahipsiz kalacaklarından, bugün Anaya
sanın emretmesine rağmen, köylülerin ve çiftçilerin
sosyal adalet ve sosyal güvenlikten yoksun olmaları
da dikkate alındığında, her zaman afete uğrayacak-
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lar, her zaman ıstırap çekeceklerdir. Tarım ürünleri
ve hayvanları, tarım kesiminde bulunan bütün ziraat
aletleri her zaman heder olabilecektir.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak; «Akgünler» se
çim bildirgesi kitabımızda da açıkça ifade ettiğimiz
gibi, Türkiye'de yerleşme bölgelerinin ve altyapı so
rununun, insanların bulundukları yerlerde karın do
yurma merkezleri, sağlıklarını koruma merkezleri ve
insan gibi yaşayabileceği merkezlerin kurulması ve
sağlıklı konutların yapılması ile, kurulacak «Köy
kent» Ier gerçekleştirilmediği müddetçe, bu işin altın
dan kalkmak mümkün değildir.
Muhterem arkadaşlarım, bugün ormanda yaşayan
bir köylüyü düşünün : Her an afetle karşı karşıya
dır; erozyona uğrar, sel, fırtına... Bunların hepsi, bu
insanların buradan alınıp, iyi bir yere yerleştirilme
siyle ancak, bu gibi afetlerden kuıtarılabilir. Dağda
bakman, ormanlık yerlerde bulunan bu çıplak arazi
lerin erozyona uğramaması için, meyvelik ve ağaçla
rın dikilmesi ve bu insanların hem karınlarının do
yurulması, hem erozyonun, hem de sel afetlerinin nis
peten önlenmesi yönünden, bu insanların da karnını
doyuracak şekilde bir düzen getirilmesi şarttır.
Bu kanunun, amacıyle beraber tümünü düşündü
ğümüz zaman, zor şartlar altında ve daima sıkıntılı
anlarda, ilk anda çiftçiye yardım yapan, yardım eli*
ni uzatan bir kanun görünümündedir. Elbette öyle
olması, çiftçilere gereken yardımın zor anlarda ya
pılması, köylülere yapılması hepimizin arzusudur.
Yalnız, kanun, tümüyle çok yetersiz vaziyettedir.
Biraz göstermelik gibi görünmektedir. Bu kanunda,
afete uğrayan bir çiftçinin, zararını alabilmesi için
hayli yollardan geçmesi, hayli komisyonlardan geç
mesi ve birtakım uğraşılardan sonra, «Nereden şu
afete uğradım?» deyip üzüldüğü gibi, «Bu paramı ne
zaman alacağım?» diye düşünerek de ayrıca dertle
necek ve ıstırabına yeni bir ıstırap katılacaktır.
Gönlümüz elbette bu kanunun çıkmasından yana
dır; fakat bir an önce Tarım Sigortası Kanunu ger
çekleşmediği müddetçe, hiç bir zaman Türk köylü
sünün ve Türk çiftçisinin derdine bu kanun çare bu
lamayacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bugün görüşmekte bu
lunduğumuz bu tasarıda, biz, insanlar, kendi haline
bırakıyoruz, Türkiye'de yaşayan çiftçilerin hayvanlalaıı kendi haline bırakıyoruz, ondan sonra da afete
uğradığı zaman, ağzına ölmeyecek kadar su verme
ye çalışıyoruz.
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Gelin, meseleyi kökten halledelim, Türkiye'de ya
şayan bütün insanları, köylü ve çiftçileri bu afetler
den kurtaracak ve bunların elinden tutacak sosyal
güvenlik ve adaleti sağlayalım ve aynı zamanda ta
rımsal sigortasını derhal çıkarma yoluna gidelim.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin.
Sayın Avşargil, buyurun efendim.

°/o 39,9 zarar gören çiftçi kanunun bu imkânlarından
istifade etmeden mahrum bırakılacaktır. Ben bir ör
nek vereyim buna : Bir çiftçimizin, afetten zarar gö
ren bir çiftçinin kapısında 20 koyunun olduğunu ka
bul edin, dondan, selden, bir cümle ile, tabiî afetten
bu çiftçi vatandaşımız, yurttaşımız % 40 nispetinde,
yani 8 koyununu kaybediyor, bu kanundan istifade
edecek; 8 değil de, 7 koyununu kaybeden çiftçi yurt
taşımız bundan istifade edemeyecek kanunun 2 nci
maddesine göre, böyle bir şey. Eğer kanun bu biçim
de Yüce Meclisten çıkarsa, köyde sürtüşmeler ola
cak, zararı tespit eden komisyonların raporlarına ge
niş çapta, anlamda itirazlar olacak, bir sürü hadise
ler meydana gelecek, hatta ilin dışına taşmak suretiy
le, bundan zarar gören yurttaşlarımız hükümete ka
dar gelecek, hükümetin eşikleri teker teker aşınacak.

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Hasan Yıkhrım'a devrettim.
BAŞKAN — Buyusun Sayın Yıldırım, süreniz 5
dakikadır.

Bu bakımdan, 1 nci maddedeki, «önemli ölçü
lerde» ibaresinin çıkarılmasında kişisel kanıma göre
büyük yarar görüyor, keyfiyeti Yüce Heyetin tak
dirlerine saygılarımla beraber sunuyorum.

HASAN YILDIRIM (Kars) — Değerli Başkan,
muhterem arkadaşlarım; kanun tasarısını kıvançla, gu
rurla karşıladığımı yüksek huzurlarınızda ifade etmek
isterim. Gerçekten, Türkiye'nin her tarafında, büyük
bir eksikliği, bir noksanlığı karşılayacağına inanıyo
rum.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım.
Madde üzerinde görüşmeler bitmiştir.
Madde hakkında değiştirge önergeleri var, öner
geleri okutacağım :

Bu kanun bugün çıkacaktır. Bunun hayırlı olması
dileğimizdir; fakat yetersiz olduğunu ve
meseleye
kökten bakmadığımız müddetçe, insanların karınları
nı doyuracak ve rahatça yaşabileceklerini sağlayacak
bir düzen kurmadığımız müddetçe, bu kanunun Türk
köylü ve çiftçisine yeterli ferahlığı sağlamayacağını
da belirtmeyi faydalı buluyorum.
Kanunun hayırlı olmasını diler, saygılar sunanın.

1 nci madde kanunun amacını ifade ediyor. Ka
nunun tümü üzerimle görüşen arkadaşlarımız kanu
nun amacını belirttiler. Kanunun amacının ne oldu
ğu 1 nci maddede de anlaşılıyor. Ancak, 1 nci mad
dede dikkatimi çeken bir kelime oldu; bu kelimenin
değişik yorumlara geleceğini kabul ve tahmin ettiğim
için, sadece bu kelime üzerinde durmak için söz al
mış bulunuyorum.
Üçüncü cümlede «üretme imkânları önemli ölçü
lerde bozulan çiftçiler» diyor. Ben, 1 nci maddede
- Sayın Bakan da, sanıyorum buna dikkat etmiş olu
yorlar - «önemli ö!çü»yü fazla görüyorum. Gerçek
ten, kanunun 1 nci maddesi, «önemli ölçülerde bozu
lan çiftçilere yardım yapılır» biçiminde çıkarsa, bu ha
liyle madde, kanunun geliş amacına ters olur kanısın
dayım.
«Önemli ö'çü» ne demek değerli arkadaşlar? Ger
çi, kanun tasarısının 2 nci maddesi bunu açıklamış
©5uyor; « % 40 oranında zarar görenler istifade eder»
diyor. Bunu kesinlikle tespit eimek mümkün değil;
% 40 nispetinde zarar gören bir çiftçi tabiî afetlerden,
kanunun vermiş olduğu olanaklardan istifade edecek,
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Sayın Başkanlığa
Afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yar
dımlar hakkında kanun tasarısının
1 nci maddesinde : «Tarımsal ürünleri» ibaresin
den sonra «hayvan yemleri» ibaresinin ilâvesini
Arz ve teklif ederiz.
Bingöl

Burdur

Hasan Celâlettin Eznıan

Osman Aykul

Malatya

İçel

Mehmet Delikaya

Hikmet Baloğlu
Erzincan

Hasan Çetinkaya
BAŞKAN — Sayın Ezman, söz mü istiyorsunuz
önergeniz hakkında?..
HASAN CELÂLETTİN
Evet Sayın Başkan.

EZMAN

(Bingöl)

—

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ezman, diğer öner
geler de var, onları da okutup sonra size söz vereyim.
- Millet Meclisi Başkanlığına
Kanun teklifinin 1 nci maddesinin 7 nci sanrı
nın, «çiftçilere» kelimesinden sonra, «köylünün kur-
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muş olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine»
cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Kütahya Milletvekili
Burdur Milletvekili
Haşim Benli
Osman Aykul
Bingöl Milletvekili
Malatya Milletvekili
Hasan Celâlettin Ezman
Mehmet Delikaya
Eskişehir Milletvekili
Murat Kâhyaoğlu
Meclis Başkanlığına
Birinci maddedeki «çiftçilere» kelimesinin yanı
na «çobanlar» kelimesinin eklenmesini rica ederiz.
Saygılarımızla.
Denizli Milletvekili
İçel Milletvekili
Hüseyin Erçelik
Çetin Yılmaz
Urfa Milletvekili
Burdur Milletvekili
Celâl Paydaş
Osman Aykul
Ağrı Milletvekili
Artvin Milletvekili
Cemil Erhan
Ekrem Sadi Erdem
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci
maddesine
«canlı - cansız» kelimesi ile üretim araçları» kelime
leri arasına «toprak dahil» kelimesinin eklenmesini
arz ve teklif ederiz.
Urfa Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Abduîkadir Öncel
Süleyman Arif Emre
İstanbul Milletvekili
Diyarbakır Milletvekili
Fehmi Cumahoğlu
H a l t Kahraman
Kahramanmaraş Milletvekili
Yozgat Milletvekili
Mehmet Pamuk
Ömer Lütfi Zararsız
BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre yeniden
okutuyorum :
(Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman ve
dört arkadaşının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor
mu efendim?..
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABD U R R A H M A N UNSAL (Adıyaman) — Tarımsal
ürünler, hayvan yemlerini de ihtiva etmektedir. Esa
sen, buna ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. Katılmı
yoruz, arz ederim.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
Sayın Ezman, buyurun.
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) —
Sayın Başkan, Komisyona bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN — Konuşmayacaksanız sorarsınız; ama
konuşacaksanız, konuşmanızda açıklarsınız sorunuzu.
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
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Bu kanun, afetlere uğrayacak çiftçilerimiz, köy
lülerimiz için büyük bir destek sağlamış olacaktır.
Bu sebeple, bizim için son derece sevindirici ve mem
nuniyet verici bir kanundur. Ancak, kanunun birin
ci maddesinde bir meseleyi müphem görmüştüm;
şöyle deniyor:
«Bu kanunun amacı, yangın, yersarsıntısı, yer kay
ması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşere
ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri, canlı
cansız üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya
yok oîan ve bu yüzden çalışma ve üretme imkânları
önemli ölçülerde bozulan çiftçilere Devletçe gerekli
yardımların yapılmasını sağlamak ve yapılacak yar
dımlara ilişkin usul ve esasları belirtmektir».
Burada, «tarımsal ürünleri» ibaresi
da, ben bunu müphem buldum.

kullanılmışsa

Ânadolunıuzun pek çok yerinde ve özellikle Do
ğu Anadolu'da, vatandaş bol miktarda ot toplar, ot
biçer, bunları yığınlar, toplar ve ondan sonra dai
bütün bir kış boyu hayvanını bu otla besler. Köy
lüler bazen tek başına yığın yaparlar, pek çok yer
lerde, bilhassa Doğu Anadolu'da - öteki tarafları
bilmiyorum- komşusuna zarar vermek için bu ot
ları tutuştururlar, yakarlar. Vatandaşımız bunu en
gellemek için bütün bir köy otlarını bîr araya toplar
ve onunla da kalmayarak önüne bekçi diker. Buna
rağmen birtakım kötü niyetli insanlar gider, kasten
yakarlar. Bu çok görülmektedir. Bu ot yakıldığı
zaman bütün bir köy desteksiz ve boynu bükük va
ziyette kalmaktadır.
Şimdi, bu, ürünler mevzuuna otların da dahil
edvljp edilmemesi üzerinde tereddüte düştüğüm için
bu hususta arkadaşlarımla beraber bir önerge ver
dik. Bu «ot» da «tarım ürünleri» tabirinin içine
giriyorsa mesele yoktur; girmiyorsa, lütfedip, memle
ketin büyük ihtiyacını karşılayacak şekilde ve her
hangi b!r müphemiyeti, herhangi bir şüpheyi orta
dan kaldıracak şekilde netleştirmek için, bu, «tarımsal
ürünleri» ibaresinden sonra
«hayvan yemleri» ve
özellikle bu «otlar», «çiftçi otlan» nın dahil edil
mesi şeklinde oy vermenizi istirham ediyorum. Bu
önemli bir ihtiyaçtır.
Şayet Komisyon bunu bu şekilde kavrıyorsa ve
ileride her hangi bir müphenıiyet doğmayacaksa, o
zaman mesele yoktur. Bütün mesele, bilhassa Doğu
için, Orta Anadolu için hayatî b k önem arz eden
bu toplanmış, biriktirilmiş, kış için saklanmış otla
rın, bu kanunun muhtevası içerisine girmesi ve bu
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hususta her hangi bir müphemiyetin kalmaması, bu
işin netleştirilmesi; şayet değilse, bu ibarenin eklen
mesini arz ederim.
Böyle düşünülmüyorsa veya böyle düşünühneyecekse, bu çok önemli bir ihtiyaçtır; köylümüzü, va
tandaşımızı, hayvan besleyen köylümüzü sabotaj
dan ve kötü bir düşmanlık kastından kurtaracaktır,
yardımcı olacaktır.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Ezman, bir dakikanızı rica
edeceğim:
Komisyon, otların, tarun ürünlerinden olduğu yo
lunda bir açıklama yaparsa, önerinizi geri mi alacak
sınız?
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) —
Evet efendim, netliğe kavuşursa geri alacağım; de
ğilse arkadaşlarımın bu şekilde iradelerini kullan
malarını bilhassa istirham ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür edenim.
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın
Başkan, bu hususta çok önemli bir açıklamada bu
lunmama müsaade eder misiniz? Çok önemli, bu öner
ge ile de ilgili ve Komisyon da istifade edebilir.
Bendeniz çiftçi olduğum için, çok kısa bir açıklama
rica edeceğim.
BAŞKAN — Estağfurullah efendim. Size sade
ce şu şekilde söz verme imkânım var: önerge hak
kında görüşmek üzere.
ABİDÎN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Peki, buyurun.
Bir dakika efendim, zatıâlinizin imzası yok öner
gede.
Efendim, o takdirde söz verme imkânım yok.
Yalnız..;
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz?..
BAŞKAN — Sayın Komisyon buradan mı ifade
edeceksiniz?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Ziraati ya
pılan yem, tarun mahsulü olabilir; ama hüdaî nabit
ot, eğer hayvan yemi olarak derlenip toparlanmış ise
ve bir zarara maruz kalmış ise, bu kanunun bün
yesinde mütalaa edileceği kanaatinde değilim.
Bu itibarla, iştirak etmiyoruz.
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BAŞKAN — Efendim, affedersiniz, anlayama
dım. Yani, otu bir tarım ürünü olarak kabul etmi
yorsunuz. Kanunun şümulünde değil diyorsunuz, öyle
mi?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Hayır
efendim, o şekilde değil.
Hayvan yemi olarak üretilen, ziraati yapılan bir
takım yem cinsleri vardır. Bir de, kırda, hüdaî nabit
olarak bitmiş olan ve hayvan sahipleri tarafından
derlenen otlar vardır. Bu ikisini ayrı ayrı mütalaa
etmek lâzım. Birinci grup; tarımsal ürüne girer, ka
nunun bünyesindedir. Meselâ, yonca ekilmiştir,,hiz
met edilmiştir. Bir de, meradan ot toplammuştır.
Yani bir tanesi tarımsal mahsuldür, öbürü olmayabi
lir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Is
rar ediyorum.
BAŞKAN — Israr ediyorsunuz efendim.
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) —
Israr ediyorum efendim. Benim muradım, bilhassa
çayır otlarıdır. Tasarıda müphemiyet mevcuttur. Israr
ediyorum, özellikle arz ederim.
BAŞKAN — Peki efendim, ısrar ediyorsunuz,
oylayacağım efendim.
Sayın Gaydalı, maalesef size söz verme imkânım
yok.
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş
kan, bu konuyla açıklık getirecek; çok önemli mesele.
BAŞKAN — Efendim anlıyorum; ama İçtüzüğün
bana bu imkânı vermediğinden üzgünüm, özür dile
rim.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Efendim, aslında,
zannediyorum bunun bütün bu aynntıîarıyle kanun
metninde tarif edilmesi imkânı yok. Zaten, kanun
bunu öngördüğü için aşağıda 2 nci maddede hangi
ürünlerin ne şekilde ne yapılacağım bir yönetmeliğe
bağlamış. Bizim fiilî tatbikatımız, mevcut kanun
lara göre, hayvan yemleri zarar gören veya hayvan
ları açlık tehlikesi karşısında olanlara yardım edi
yoruz, eldeki sınırlı kanundan.
Bu bakımdan, ben bunun bu bilgiler muvacehe
sinde yönetmelikte halledileceğine kaniim. Çünkü,
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metne koyacağımız her hangi bir ifade yeter olmazsa,
bu sefer onu açıklamak için de bir sürü şeyler ilâve
etmemiz gerekecek, mesele çok daha yayılacak.
BAŞKAN — Haşiv olur kanaatiııdesiniz.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
K O R K U T ÖZAL (Devamla) — Ben bunun yönetmeEîkte çok rahat halledileceği kanaatindeyim.
BAŞKAN — Teşkekür ederim Saym Bakan.
Önergeyi tekrar okutup oyîarınıza arz edeceğim:
(Bingöl Milletvekili] Hasan Celâlettan Ezman ve
dört arkadaşının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge redde
dilmiştir.
Diğer bir önerge vardır, okutuyorum:
(Denizli Milletvekili Hüseyin ErçeMk ve beş arka
daşının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Erçellk, kanun
metninde
«çiftçi» tabiri yok, «çiftçiler» tabiri var. Bunlardan
sonra mı konmasını istiyorsunuz?
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Evet efendim.
Çiftçi ve çobanlara.,.
BAŞKAN — O zaman, «çiftçilere» den sonra,
«çobanlara». «Çiftçiler, çobanlar.»
Sayın Komisyon...
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sayın Baş
kan, iştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz.
Sayın Erselik, zaf'âllniz mi önerge sahibi olarak
görüşmek istiyorsunuz?.. Buyurunuz.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Saym Baş
kanım ve değerli arkadaşlarsın;
Bizim aslımız, neslimiz ve kökenimiz çobanlıktan
gelmektedir. Hepiniz biliyorsunuz; Biz, çoban ulu
sun çiftçi çocukları ve yeni şehhieşen, şehirleşme
için çırpman bir ülkeyiz; henüz de şehirleşemedik.
Bu bakımdan, bugün b£\\â\ -kara çadırın içerisinde
insanca, hakça, pakça, tokça yaşayasnayan, ilâcını
alamayan, doktorunu bulamayan, perişan ve pejmür
de bir ekip,... Türkiye'de mevsimlik olarak sağdan
F

sola, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye göç etmek
le ömürlerini sürdüren birtakım yurttaşlarımız, va
tandaşlarımız mevcuttur. Bunun partilerle partilerle
ilgisi yoktur.
Bıi keleme bir vicdan işi oüarak, ortaya gelmiş;
sosyal güvenceden tamamen, noksan ve yoksun olan
bu toplumun haklarım verme bakımından bu keli
meyi getirdim.
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Her ilmin bir türevi vardır. Hepiniz biliyorsu
nuz: Marangozluğun nasıl gomelâkası, pomzası,
sistiresi, zımparası varsa, çiftliğin de yan türevleri
vardır; tavukçuluk, çobanlık, bahçivanlık diye par
çalara ayrılmış.
Çiftçi demek, hiç bir zaman çoban demek değil
dir. Çobanın tarifi nedir; Çoban, hayvanlarla işti
gal eden kimse demektir. Çiftçi nedir: Çiftçi, top
rakla iştigal eden kimseye denir, denmektedir de
ondan bu kelimeyi buraya getirdim, koydum.
Anayasada da görünüyor, kanunlarımızda da gö
rünüyor, Danıştay'da da görünüyor: Bugün Türki
ye'yi altüst eden, allak bullak eden, sokak kavgaları
bu Meclisten çıkan kanunlardan gelmektedir.
Bazı kanunlar vardır ki, eğitmenli okuldan mezun
olan bir kişinin anlayamayacağı derecede çıkmıştır.
Örnek veriyorum: Seçim Kanununun 17 nci mad
desi bakın ne diyor: «Kendi seçim bölgesinde olma
yıp da, bir başka ilde çalışan bir devlet memuru izin
almak mecburiyetinde değildir».
Peki, daire amiri vali izin vermezse ne olur, ve
rirse ne olur? «Vermeyeceğini» derse ne olur? Hiç,
bomboş. Hiç bir mâna yok, hiç bir ifade yok. Eğit
meni! okuldan mezun olan bir kimsenin dahi, anlayamacağı bir cümle.
İşte onun için, bu kelimeyi buraya getiriyorum.
Bugün Türkiye'de bazı uygulamalar kargaşalık geti
riyor, münakaşa getiriyor, neticeye varılmıyor ve
nihayet yurdumuz bazı kargaşalıklar içerisinde devam
ediyor d »ye, bu kelimeyi getirdim arkadaşlarım.
Niçin getirdim? 300 koyunu olan, 200 davarı
olan bir çohançık, 8 nüfusu beslemektedir. Davar,
bir keçibaşı olduğu zaman bir hafta yaşar, su gibi
akar gider 400 koyunu olan, yalnız koyunla uğraşan
Türk köylüsü kızılkurt diye bir hastalığa tutulur,
15 gün devam eder. Baytar arkadaşlarımız bugün
burada yok, Afyonkarahisar milletvekillerinin ikisi
de baytar, bunları iyi bilirler.
Arkadaşlarım, işte bu sakıncaları, bu sıkıntıları
gidermek, bu yoksul, sefil halka da bir sosyal gü
vence vermek bakımından bir kelimeyi getirdim.
Yoksa, siyasî bir maksadım, siyasî bir hedefim yok
tur.
Kabul buyurmanızı yüksek saygılarımla arz ede
rim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçelik.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Önergenin aleyhinde
söz istiyorum.
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BAŞKAN —Mümkün değil efendim, yalnız öner
ge sahibi konuşabilir.
ABDI ÖZKÖK (Bolu) — önerge sahibi, üze
rinde konuştu, ben de aleyhinde konuşmak istiyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Özkök, İçtüzüğümüzün 88 nci
maddesine göre, sadece önergede imzası olana, 5 da
kikayı aşmamak üzere söz verme hakkımız var.
önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım :
(Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik ve beş arka
daşının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... önerge redde-.
dilmiştir.
Bir başka önerge var, okutuyorum :
(Kütahya Milletvekili Ahmet Haşini Benli ve dört
arkadaşının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sayın Baş
kan, kanunun esas hedefine, esprisine uygun düşen
bir şeydir ve daha berrak hale getireceği kanaatinde
olduğum için katılyorum.
BAŞKAN — Katılmanızı, Komisyon üyeleri sa
londa çoğunlukta olduğu için kabul ediyoruz.
önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir..
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan,
oylamaya itiraz ediyoruz; anlayamadık bile.
BAŞKAN — Efendim, oyladım «önergeyi ka
bul edenler» dedim, ellerini kaldırdılar; «Kabul et
meyenler» dedim, elinizi kaldırmadınız. Dinlemiyor
sunuz öyleyse efendim. (A. P. sıralarından gürültü
ler)
Efendim, Komisyona sordum, Komisyon katıldı
ğım ifade etti, ayrıca görüşmeye de lüzum kalmadı.
«Kabul edenler» dedim, el kaldırdılar, «Etmeyen
ler» dedim, el kaldıran olmadı; lütfen burayı din
leyiniz efendim.
(5 milletvekili ayağa kalktı.)
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Oylamaya iti
raz ediyoruz, tekrarlanmasını rica ediyoruz.
BAŞKAN — Oylamaya itiraz, oylama zamanında
olur; oylama bittikten sonra itiraz mümkün değil.
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — 5 kişi oylamaya
itiraz ediyoruz.
BAŞKAN — Kim itiraz edenler, tespit edeyim
efendim.
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Sayın Rıza Gençoğlu, Sayın Ahmet Buldanlı, Sa
yın Yakup Çağlayan, Sayın Mustafa Cesur ve Sayın
Doğan Kitaplı; tamam efendim, peki.
önergeyi tekrar okutuyorum efendim.
(Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli ve dört
arkadaşının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmıştır.
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar efendim...
önerge kabul edilmiştir efendim. (A. P. sıralarından
«Anlamadık» sesi)
önerge kabul edilmiştir efendim.
Arkadaşlarım, lütfen müzakereyi takip edin. Soh
bet edip edip, sonradan tekrar dönüp sormayın.
(C. H. P. şuralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Kimseye öyle
lâf etmeye hakkınız yok.
BAŞKAN — Ben, buradan tespit ettiğimi söylü
yorum efendim.
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Biz hakkımızı
kullandık.
BAŞKAN — Tespit ettiğimi zapta geçiriyorum
efendim.
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Biz hakkımızı
kullandık. Söyleyecek bir şeyiniz yok bize.
BAŞKAN — Hakkınızı kullandınız.
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Siz böyle bir
şey söyleyemezsiniz bize. Biz hakkımızı kullandık,
o kadar. Söyleyecek bir şeyiniz yok bize.
BAŞKAN — Hakkınızı kullandınız, kabul ettim.
Ben de, tespit ettiğimi zapta geçirme hakkımı kul
landım.
(Urfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve beş arka
daşının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sayın
Başkan, «âfetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak
yardım» dendiğine göre, en mühim unsurlardan bir
tanesi toprak unsurudur. Üretim araçları içerisinde
mütalâa edilmekle beraber, «toprak dahil» kelime
sinin bulunması maddeye aydınlık getirecektir, daha
kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.
Bu bakımdan katılıyoruz.
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor...
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan,
usul hakkında konuşacağım»
Komisyonun, katılma hakla yoktur. Komisyon-.
daki metnin dışındaki herhangi bir şey... Korniş-*
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yonun, ekseriyeti burada olmadığı müddetçe katıl
maya hakkı yoktur efendim.
BAŞKAN — Komisyona sorduk efendim.
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Katılma hakkı
yoktur.
BAŞKAN — Sayın Kitaplı...
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Usul hakkın
da konuşuyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Usul hakkında
konuştunuz, dinledim efendim. Bundan evvelki öner
ge için Sayın Komisyona katılıp katılmadığını sor
duk; katıldıklarını söyledikleri zaman «burada arka
daşlarınız oturmuyor. Salonda, üyelerinizle ekseri
yetiniz var mı?» Dedik; var olduklarını tespit ettik,
ona göre katılmalarım kabul ettik efendim.
DOĞAN
KİTAPLI (Samsun) — Komisyonun
ekseriyeti yok, ancak reddeder.
BAŞKAN — Komisyonun ekseriyeti olup olma
dığını tespit edelim efendim; Komisyonun ifade
sine göre kabul etmiştik.
Hazır bulunan Komisyon üyeleri lütfen ayağa
kalksın efendim. (A. P. sıralarından «Hiç birisi yok»
sesleri)
DOĞAN KİTAPLI
mualleldir.

(Samsun) — Bu maddeler

BAŞKAN — Bundan önceki madde oylanırken
bu itirazı yapmış olsa idiniz, onu da nazarı itibara
alırdık efendim.
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) —, Bu maddeler
mualleldir. Ben zapta geçiriyorum.
HAYRETTİN
UYSAL
(Sakarya) — Adalet
Partisi yasayı engelliyor efendim.
BAŞKAN — Sayın sözcü, Komisyonun ekseri
yeti bulunmadığı takdirde katılmamak veya geri al
mak hakkınız var. Katılma istikametinde bir be
yanda bulunmanız imkânı yok. Bu duruma göre,
mütalâanızı - geri de istemediğinize göre - katılma
ma şeklinde kabul ediyorum.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ ABD U R R A H M A N UNSAL (Adıyaman) — Sayın Baş
kan, Yüce Heyetin takdirine arz ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmadığına
göre, önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı?
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Var efen
dim.
BAŞKAN — önergede imzanız var mı efendim?
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Önerge be
nim /aten efendim.
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BAŞKAN — Birinci imza sizsiniz; buyurun Sa
yın Öncel.
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri;
Görüşülmekte olan tasarının birinci maddesinde
tabiî âfetler tek tek sayılmaktadır: «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 çahşma, üret
me imkânları önemli ölçüde bozulan çiftçilere Dev
letçe gerekli yardımların yapılmasını sağlamak ve
yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları belirle
mektir» deniliyor.
Şimdi, birinci maddede kıymetli mesailerinizi de
ğerlendirmek istiyoruz.
Bir hususta müphemiyet
bulduk; diyoruz ki, toprak, aslında üretim aracıdır;
ama burada sayılmamıştır. Erozyon sebebiyle ada
mın toprağı kaybolur, toprak çiftçinin elinden gider,
kalmaz veyahut büyük bir sel sebebiyle rüsübat gelir,
çiftçinin tarlasını tamamen kaplar, tarım imkânı kal
maz. Bu hususta maddede açıklık görmüyoruz; bu
hususa açıklık getirmek üzere bir üretim aracı olan
toprağı da buraya ekliyoruz.
Yüce Meclisin bu hususa katılacağını ümit ediyo
rum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öncel.
Önergeyi yeniden okutup oylarınıza arz edece
ğim :
(Urfa Milletvekili Abdüîkadir Öncel ve beş arka
daşının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Önergeyi kabul eden arkadaşlar lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Maddeyi son aldığı şekilde okutup oylarınıza
arz edeceğim:
«Madde 1. — Bu kanunun amacı; yangın, yersarsmtısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu,
kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarım
sal ürünleri, canlı - cansız, toprak dahil, üretim araç
ları ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu
yüzden çalışma üretme imkânları önemli ölçüde bozu
lan çiftçilere, köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaç
lı üretim kooperatiflerine Devletçe gerekli yardım
ların yapılmasını sağlamak ve yapılacak yardımlara
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.»
BAŞKAN — Maddeyi bu şckljylc oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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İkinci maddeyi okutuyorum.
Yardımlar :
Madde 2. — Bu Kanuna göre yapılacak Devlet
yardımları; kredi açma, karşılıksız mal veya para
yerme veya teknik yardım yapma, yapılacak veya
onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma şekillerin
den 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 alma imkânı olma
ması;
B) Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçları
nın veya tesislerinin % 4Q'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 katıl
ma, proje tutarının % 70'ini geçemez.
Bu esaslara göre ve bölgeler itibariyle, çiftçilere
hangi afetler için, ne gibi ürünler, canlı » cansız üre
tim araçları 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 ay
rıca yardım yapılmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında henüz gruplar adı
na söz alan yok.
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ben
tezkere göndermiştim efendim.
BAŞKAN — Efendim, yetki belgenizde maddesi
belli değil.
Sayın Ölçen, Sayın Uysal, bu madde için mi Sa
yın Avşargil'e yetki veriyorsunuz?
— 77
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Avşargil.
Bu arada, şahıslan adına söz alanların adlarını
okuyorum: Sayın Mehdi Keskin, Sayın Osman Aykul,
Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Ekrem Kangal,
Sayın Celâlettin Ezman.
C. H. P. GRUPU ADINA TUFAN DOĞAN AV
ŞARGİL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım;
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına bu kanu
nun, yani afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak
yardımlar hakkındaki kanunun en önemli, aşağı yu
karı belkemiğini teşkil eden 2 nci maddesi üzerinde
söz almış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu yasanın 2 nci maddesi,
afetlerden zarar gören çiftçilere ne yolda yardım ya
pılabileceğini bazı esaslara bağlamıştır, bazı normlar
getirmiştir. Bunlardan bir tanesi, devlet yardımı, bu
maddeye göre çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Mese
lâ, kredi açmak, karşılıksız mal veya para vermek,
teknik yardım yapmak, onarılacak veya yeniden ya
pılacak tesislerin maliyetine katılmak.
İkinci şık olarak: Afet dolayısıyle çalışma ve üre
tim imkânlarının önemli ölçüde bozulmasından ne
anlaşılacağını tespit etmek*
Başka bir şık: Karşılıksız yardımın şartlarının ne
olacağını bu madde tespit etmiş bulunmaktadır.
Başka bir husus da, küçük işletmelerle, aile işlet
melerine öncelik tanınmasını getirmektedir. Hangi şart
larda ve ne şekillerde yardım yapılabileceğinin bir yö
netmelikle saptanmasını belirlemektedir.
Değerli arkadaşlarım, daha önce çıkarılan yasa
larla, 5254 sayılı Yasayla, çiftçilerden, ürünleri en az
% 40 oranında zarara uğrayanlara yardım yapılma
sı düşünülmüş; ama yalnız ödünç tohumluk verilmiş
tir. Yani, ödünç tohumluk verilme dışında, bu yuka
rıda bahsi geçen yasayla başka bir yardım öngörül
memiştir. Ayrıca, bazı yasalarla da çiftçilere kredi
borçlarının ertelenmesi gibi bir kısım imkânlar tanın
mıştır.
Kalkınma planlarımızda çiftçinin tanmsal ürünle
rinin değerini korumak için sigortalanması yollarının
aranacağı, Tarım Sigortası kanununun çıkarılacağı be
nimsenmiştir; ama bugüne dek bir şey yapılmamış
tır. Tarım ürünlerinin, araçlarının doğal yıkımlara kar
şı korunması tatmin edici biçimde sağlanamamıştır,
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Değerli arkadaşlarım, bu 2 nci madde, yanlış
yorumlamıyorsam, çok farklı bir şey getirmemekte
dir. Diğer yasalarla, diğer yasaların dışında gelenler
den daha farklı bir şey getirmemektedir. Bu 2 nci
maddede öyle kayıtlamalar vardır ki, bu kayıtlamalar
bir ölçüde kanunun çıkış amacına ters düşmektedir.
Meselâ, zarar gören çiftçiye bir kaç yardımı birden
yapmak bu yasaya göre mümkün değildir. Yani, bir
taraftan kredi açmak gerekiyorsa, teknik yardım yap
mak veya para ve mal yardımı yapmak gibi olanak
ortadan kalkmaktadır. Ancak, çiftçinin gördüğü za
rarın miktarı ne olursa olsun, bunlardan bir tanesine,
ya teknik yardım yapacaksın veya karşılıksız yardım
yapacaksın veya çiftçiye herhangi bir bankadan ya
hut da herhangi bir borç veren kooperatiften kredi
açacaksın. Bu önleyici, sınırlayıcı niteliğinden dolayı
çiftçiye yapılacak yardım bir ölçüde kısıtlanmaktadır.
Afet dolayısıyle çiftçinin çalışma ve üretim olanakları
nın önemli ölçüde bozulmasından da ne anlaşılacağı
nı çok sınırlayan bir hüküm getirmiştir yasa. Yani,
hangi ölçülerde çiftçinin üretim olanakları sınırlana
cak ve bozulacaktır; bunu bir kısım maddeler orta
ya getirmek suretiyle sınırlanmıştır, öyle bir hale ge
tirmiştir ki, kanun, bir ölçüde amacından saptırılacak
noktaya gelmiştir. Meselâ, bir çiftçinin ürünleri, can
lı cansız üretim araçları ve tesisleri değer itibariyle en
az % 40 oranında zarar görmezse, çalışma ve üretim
olanağı bozulmuş kabul edilmiyor. Yani, ürettiği can
lı ve cansız mallarının en az % 40Pı zarar görmelidir
ki, ondan sonra hem üretim imkânları azalmış olsun,
hem de çalışma olanağı ortadan kalkmış olsun; bu
zararı diğer tarımsal veya başka gelirleriyle karşılaya
cak gücü bulunmasın. Eğer bir çiftçinin 100 tane ko
yunu veya 5 dönüm tarlası, 20 dönüm tarlası veya
ürettiği canlı, cansız malların % 40'ı oranında zarar
görmesi söz konusu değilse, çiftçiye bu yoldan da yar
dım yapılma imkânı yok demektir. Çünkü, böyle ol
madığı takdirde, çiftçi zarar görmemiş sayılıyor. Çok
önemli bir nokta da, kredi veren, banka, kooperatif
ve benzeri kuruluşlardan zararım karşılayacak borç
alma imkânı varsa bir çiftçinin, bu yardımı göreme
yecektir. Yani, herhangi bir bankadan, kooperatiften
çiftçi yardım alma imkânına sahipse, Devletin bu ya
sasından faydalanma imkânı ortadan kalkıyor demek
tir. Aslında, bir çiftçinin tarım kredi kooperatiflerin
den veya Ziraat Bankasından yardım alma imkânı za
ten varsa, Devletin böyle bir yasa ile «çiftçiye yardım
edeceğim» diye ortaya gelmesinin anlamı bir ölçüde
kalmıyor,
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O halde, bu bankalardan veya kooperatiflerden
yardım alıp almaması meselesi dikkate alınmak sure
tiyle çiftçiye yardımcı olacak yasada, bu maddede de
ğişiklik yapılması gerekmektedir. Karşılıksız yardım
alabilmek için de yine yukarıda saydığım olanaklar
dan çiftçilerin yoksun olması gerekmektedir. Bir çift
çi istediği kadar fakir olsun, hiç bir şeyi bulunmasın;
ama bir ölçüde zarar görüyorsa ve şu yukarıda say
dığımız olanaklar çiftçinin herhangi bir yerden, me
selâ; bir bankadan yardım alma imkânı varsa, burada
karşılıksız yardım verilmemektedir.
Bu konuda ben kişisel olarak bir önerge vermiş
bulunuyorum. Önerge, 2 nci maddenin tamamen de
ğiştirilmesi amacına yöneliktir. Önergem okunduğu
zaman durum biraz daha aşağı yukarı aydınlığa ka
vuşacaktır. Burada bu madde düzenlenirken, gerek
Tanm Komisyonundan ve diğer komisyonlardan ge
çerken, gerekse Bütçe Plan Komisyonundan geçerken,
bize öyle geliyor ki, madde tamamen kanunun ama
cından saptırılmıştır.
Şimdi, önemli olan, çiftçinin zarar etme keyfiyeti
dir. Çiftçi, tabiî afetlerden zarar görmüşse, bu çift
çiye yardım yapabilmek için gerek karşılıksız yardım,
gerek teknik yardım, gerek bankalardan kredi açmak,
borç vermek suretiyle yapılacak yardımlarda bunun
önündeki kayıtlamalar tamamen kaldırılmalı, zarar
gören çiftçiye yardım, yardım amacına yönelik ola
rak yapılmalıdır. Bunun dışında çiftçilerin bu yolda
yardım alması bir çok yönleriyle olanaksız hale gel
mektedir. Daha ilerideki maddelerde göreceğiz ki, ha
sar tespit komisyonları, çiftçilerin cezalandırılması ve
saire konularında da bazı aksak noktalan vardır. Bu
nu da zamanı gelince açıklayacağız.
Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, 2 nci
maddede bulunan kısıtlamaların kaldırılmasını rica
ediyorum. Eğer, sayın Komisyon bu maddeyi yeniden
ele alıp inceleme imkânım, yeniden düzenleme im
kânını bulursa, verilen önergeler ışığında çiftçilerimi
ze, gerek küçük aile işletmelerine, gerek küçük çiftçi
lere, gerek diğer çiftçilerimize daha çok faydalı olur
kanısındayım.
Ayrıca, önemli olan nokta, bir çiftçi canlı cansız
ürünlerinin % 40'ını kaybettikten sonra o çiftçi büyük
zarar görüyor demektir. O halde, bu büyük zarar
gören kişiye ayrıca hem üretim imkânına kavuştura
caksın, hem yaşadığı ortamda güçlü hale getireceksin.
Bu kadar zarar ettikten sonra, bazı kayıtlamalarla,
«yardım yapıyorum» diye yasa teklifi getirmek, böy
le bir madde düzenlemek, kanaatimizce yanlıştır. Bu
maddenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
78 —
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Ben, biraz önce bahsettiğim gibi, kişisel olarak bu
maddeyi yeniden düzenleyen bir de önerge vermiş bu
lunuyorum. Yüce Heyetiniz, katılır, Komisyon bu
maddeyi yeniden düzenlemeyi öngörürse daha fayda
lı olacağı kanısındayım.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil.
Grupları adına başka söz isteyen siyasî parti yok.
Sayın Mehdi Keskin?... Yok.
Sayın Aykul?..j
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Hasan Yüdınm'a devrediyorum.
BAŞKAN — Söz hakkınızı Sayın Yıldınm'a ve
riyorsunuz.
Buyurun Sayın Yıldırım. Sayın Yıldırım, süreniz
5 dakikadır.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Saym Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Getirilen ve görüşülmekte olan tasarının belkemi
ğini gerçekten 2 nci madde teşkil ediyor. 2 nci madde
üzerinde ziraatçı arkadaşlarımızın, hukukçu arka
daşlarımızın, bütün parlamenter
arkadaşlarımızın
titizlikle durma zorunluğu vardır kanısındayım. 2 nci
madde geçtikten sonra diğer maddeler, yine kanıma
göre, teferruatla ilgili maddelerdir.
Şimdi, 2 nci maddenin birinci fıkrası, yardım şek
lini saptıyor. Birinci fıkrada belirtildiği üzere, tabiî
afetlerden zarar gören çiftçilere yardım muhtelif şekiller
de oluyor. Bunlardan birisi : «Kredi açma, karşılık
sız mal veya para verme veya teknik yardım yapma,
yapılacak veya onarılacak tesislerin maliyetlerine ka
tılma şekillerinden (Yüce Parlamentonun dikkatini
çekiyorum) biri ile olur» diyor. Bu, «biri ile ur» ke
limesi ile madde Parlamentodan geçerse, afetten za
rar gören çiftçilerimize yardım yapılamıyor demek
tir.
Komisyonun sanıyorum gözünden kaçmıştır. Belki
sayın Hükümette konu üzerinde, bu nokta üzerinde
titizlikle durmamıştır. Bir taraftan ahır yıkılacak, öbür
taraftan hayvanınız zarar görecek; diğer taraftan da
yangından, selden tarım ürünleriniz zarar görecek,
ondan sonra getirilen madde ile sadece sözü edilen
yardımlardan birisi ile yardıma müstahak olacaksı
nız. Bu şu demektir: Zaten köylümüz, çiftçimiz ezi
len sınıf, devletin imkânlarından, olanaklarından ezen
sınıf kadar istifade edemiyor; burada da yine siz,
kendi yağımızla, kendi imkânlarımızla kavrulacak
sınız; sizi zararlarınızla, ıstıraplarınızla başbaşa bıra
kacağım demektir. Sayın Tarım Bakanımız burada
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dır, bu konu hakkında açıklama yaparsa kendisine
teşekkür edeceğiz.
Maddenin (A) ve (B) fıkrası da bana göre büyük
önem taşıyor. (A) fıkrası ile (B) fıkrası aynı nitelik
te. Şimdi (A) fıkrasında, yardım alabilmek için, her
ne biçimde olursa olsun % 40 zarara duçar olmak
lâzım. Kanunî zorunluk oluyor, eğer madde yazıldı
ğı, geldiği biçimde Yüce Parlamentodan geçerse. Ben
şunu söylüyorum değerli arkadaşlarım:
Büyük çiftçiler için belki maddenin bu biçimde
geçmesi bir zarar tevlit etmez; ama küçük çiftçiler
için bu oran miktarım kaldırırsak daha faydalı olur
kanısındayım. Ayrıca yardımdan istifade edebilmesi
için, % 40 zarara duçar olacak çiftçi «Bu zararı
diğer tarımsal veya başka gelirleriyle karşılayacak
gücü bulunmaması». Bu şarta bağlıyor. Eviniz bar
kınız yıkılmış, tarlanızı, çayırınızı sel basmış; geçim
kaynağınız ortada yok; öte yanda kapınızda iki ta
ne ineğiniz var, efendim kapımzda geçiminizi sağ
layacak iki tane ineğiniz olduğuna göre; siz, kanunun
yazıldığı biçimde yardımdan, krediden istifade ede
meyeceksiniz, gibi bir mana çıkıyor bana göre.
Ayrıca; «Kredi veren banka, kooperatif ve ben
zeri kuruluşlardan bu zararı karşılayacak borç alma
imkânı olmaması».. Borç alma imkânı olmaması..
Ne demek yani bu? Bu çok hayalî bir ifade oluyor.
Malûmunuzdur ki, kanunlar kesin, açık olmalıdır.
Herkesin anlayışına göre bir yoruma tâbi tutulmama
lıdır. Kime diyebiliriz ki; sizin bankadan borç alma
ihtimaliniz vardır, sizin kooperatiften kredi alma ih
timaliniz vardır; bu ihtimale binaen, size kanunun
vermiş olduğu imkânları sağlamayacağım.
Grupum adma konuşan arkadaşımın da belirttiği
gibi; madde bu şekliyle Yüce Parlamentodan geçer
se, o zaman tasarıyı getiren muhterem Hükümet, ta
biî âfetlerden zarar gören çiftçilere yardım yapmıyo
rum, manasında tasarıyı getirmiş olacaktır.
Benim kanaatim budur, sayın Bakanımız da bu
radadır; bu konuda kendisinden açıklama istiyor,
saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yıldırım.
Saym Avşargil, Grup adına konuştuğunuz için
şahsınız adma konuşmaktan feragat mi ediyorsunuz?
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Saym Ekrem Kangal?. Yok.
Saym Celâlettin Ezman?.. Yok.
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Şahısları adına söz isteyen başkaca sayın üye kal
mamıştır.
Madde ile ilgili önergeler vardır, onları okutup
oylarınıza arz edeceğim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Yasanın 2 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile öneririz.
Kayseri
Sivas
Tufan Doğan Avşargil
Ekrem Kangal
Muğla
Samsun
Halil Dere
Fuat Uysal
Burdur
Kars
Osman Aykul
Hasan Yıldırım
Madde 2. — Bu Kanuna göre yapılacak Devlet
yardımları hasar tespit komisyonunun raporu üzeri
ne kredi açma, karşılıksız mal veya para verme veya
teknik yardım yapma, yapılacak veya onarılacak te
sislerin maliyetlerine katılma şekillerinde olur.
Yardımlarda küçük işletmelerle aile işletmelerine
öncelik tanınır.
Afet dolayısıyle çalışma ve üretim imkânları önem
li ölçüde bozulmaktan maksat, çiftçinin ürünlerinin
canlı - cansız üretim araçlannm ve tesislerinin değer
itibariyle en az % 20 ilâ % 30 arasında zarar gör
mesidir.
Karşılıksız yardım, çiftçinin uğradığı zararı karşı
lamak amacına yönelik olarak hiç bir şart aranmak
sızın yapılır.
Tesis maliyetine katılma çiftçilerin sadece birlikte
kullandıkları ve yararlandıkları araçlar ve tesisler için
yapılır.
Tesisin onarılması veya yenisinin sağlanmasına
katılma proje tutarının % 50'sini geçemez.
Bu esaslara göre ve bölgeler itibariyle çiftçilere
hangi şartlarda ve ne şekilde yardım yapılacağı Ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay
içinde yapılacak yönetmelikte açık bir şekilde belir
tilir.
Zarar ve ziyanları devletçe herhangi bir surette
karşılanmış olanlara veya tarımsal sigortadan yarar
lanma olanağı bulunanlara bu Kanun gereğince ay
rıca yardım yapılmaz.
BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da okutu
yorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Yasa tasarısının 2 nci madde
sindeki 1 nci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini öneririz.
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Madde 2. — Bu Yasaya göre yapılacak devlet
yardımları, kredi açma, karşılıksız mal ya da para
verme ya da teknik yardım yapma, yapılacak ya da
onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma şekillerin
den biri ya da birkaçı ile olur.
Balıkesir
Necati Cebe
Gaziantep
Yusuf Öztürkmen
Diyarbakır
Bahattin Karakoç

Balu
Abdi özkök
Gaziantep
Mustafa Güneş
Eskişehir
Niyazi önal

BAŞKAN — Komisyon?..
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz sayın Başkan.
BAŞKAN — Şimdi, aykırılık derecesine göre tek
rar okutup oylarınıza arz edeceğim.
Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 5 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmamakta
dır. Önerge sahiplerinden söz isteyen yok. Önergeyi
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge reddedilmiştir.
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum.
(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil ve 5
arkadaşının önergesi tekrar Okundu)
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmamak
tadır.
Söz isteyen?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmemiştir.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Maddeyi okunduğu şekliyle kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Hasar Tespit Komisyonları :
Madde 3. — Afetlerden zarar gören çiftçüerin
zarar ve ziyanlarım mahiyetini, oranlarım ve tutar
larını tespit etmek, çiftçinin ödeme gücüne göre kar
şılama şekilleri 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,
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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.
BAŞKAN — Madde hakkında sayın siyasî parti
grupları adına henüz söz almış kimse yok. Şahısları
adına; sayın Mehdi Keskin, sayın Osman Aykul, sa
yın Tufan Doğan Avşargil, sayın Ekrem Kangal, sa
yın Celâlettin Ezman.
Sayın Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
adına; yetki belgeniz var, peki, buyurunuz.

2 nci fıkra için ise, yine katılıyoruz, ancak; ilçe
lerde bayındırlık müdürünün tensip ettiği bir teknik
elemanın komisyona katılmasında yarar vardır. De
min konuşmamın başlangıcımda da arz ettiğim gibi,
sadece çiftçinin tahılı, ürünü, hayvanı afetten zarar
görmeyecektir, çiftçinin evi, barkı, hayvanın barın
masına yarayan tesisleri ile diğer hayvansal ürünle
rinin değerlendirildiği tesisler de zarar görmüş ola
caktır.
Bu bakımdan, 3 ncü maddeye sözünü ettiğim iki
ismin; bayındırlık müdürlüğünün ve ilçelerde bayın
dırlık müdürünün tayin ettiği, tensip ettiği bir teknik
elemanın katılmasında yarar vardır, kanısındayız.
Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN YILDIRIM
(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Tasarının belkemiğini teşkil eden 2 nci madde yü
ce oylarınızla Parlamentodan geçti, bunu elbette ki
saygı ile karşılarız.
Şimdi, 3 ncü madde, hasar tespit komisyonları ile
ilgilidir. (A) fıkrası; illerde hasar tespit komisyonla
rının kimler tarafından oluşacağını, (B) fıkrası ise;
ilçelerde hasar tespit komisyonlarının kimler tarafın
dan, ne biçimde oluşacağım öngörmektedir.

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yıldırım.
Gruplar adına başka söz isteyen yok.
Sayın Mehdi Keskin?.. Yok.
Sayın Osman Aykul?..

Peşinen, gerek (A) ve gerekse (B) fıkrasına grup
olarak katılmaktayız, ancak; (A) ve (B) fıkrasına bi
rer kelimenin «teknik eleman» m ilâvesinde zorunluk
görüyoruz.
Zira; afetlerden, binası yıkılan, tesisleri bozulan
kimseler de zarar görebilecektir. Bu zararların tespiti
zımnında teknik elemanın komisyon içerisinde bulun
masında grup olarak fayda vardır kanısındayız.
Şimdi, 3 ncü maddenin (A) fıkrasını aynen oku
yorum; bu, belki de unutulmuş veya gözden kaçmış
tır.
«A) İllerde vali veya adına görevlendireceği yar
dımcısının başkanlığında; defterdarlık, (kabul ediyo
ruz) teknik ziraat müdürlüğü (zorunludur) veteriner
müdürlüğü (zorunludur) T. C. Ziraat Bankası müdür
lüğü (Ziraat Bankası şube müdürü olsa daha anlamlı,
yerine daha uymuş bir kelime olur) ve ziraat odası
başkanlığından.» diyor.
Bu arada, üzerinde grup olarak durduğumuz
nokta şu : Bayındırlık müdürünün de bu komisyona
katılmasında teknik yönden önemli zorunluk vardır
diyoruz.
1 nci fıkra için grup olarak görüşümüz bundan
ibarettir değerli arkadaşlarım.
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OSMAN AYKUL (Burdur) — Söz hakkımı sayın
Ekrem Kangal'a devrediyorum.;
BAŞKAN — Sayın Kangal'a veriyorsunuz. Bu
yurun sayın Kangal, süreniz 5 dakikadır efendim.
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Biraz önce konuşan değerli grup sözcüsü arkada
şım, 3 ncü maddenin (A) fıkrasındaki, bu hasar tes
pit komisyonuna, bayındırlık müdürlüğünün de ka
tılmasını önerdiler, özür dileyerek buna katılmadığı
mı beyan etmek mecburiyetindeyim.
Değerli arkadaşlarını; çiftçinin tarımsal ürünleri
nin ve hayvanlarının, toprak varlığının tabiî afet
lere uğramasıyla ilgili, burada ziraat müdürlüğün
den, veteriner müdürlüğünden, Ziraat Bankasından
ve ziraat odasından yetkililer var. Ancak çiftçinin
özellikle toprak ve su varlığı ile ilgili veya binasıyle
ilgili durumlarda, bayındırlık müdürlüğünün dışında,
«toprak iskân müdürü veya topraksu müdürlüğü
yetkilileri» denseydi, bir dereceye kadar katılmak
mümkündü.
Kaldı ki, önemli bir nokta var; bizim ilçelerimiz
de ne bayındırlık müdürlüğünün teşkilâtı var, ne de
biraz evvel bahsettiğim toprak - su müdürlüğünün
veya toprak - iskân müdürlüğünün teşkilâtı var. Bu
son derece, güçlükler doğurur tabiî afetlere uğrayan
çiftçi bakımından.
Onun için, maddenin bu şekli bana göre daha uy
gundur. Buraya bayındırhk müdürlüğünün, ilçelerde
bayındırlık müdürlüğünün önerdiği bir kişinin bu ko
misyona katılması büyük sakınca doğuracaktır.
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Esasında bu kanun - tümü üzerinde görüşen ar
kadaşlarımın da belirttiği gibi - bir çerçeve kanun
hüviyetindedir, önemli olan Tarım Sigortası Kanu
nunun çıkmasıdır. Bu, ileride çıkmasını yürekten di
lediğimiz, Tarım Sigortası Kanununa bir ön tasan,
bir ön kanun şekline geliyor ve bana göre en önemli
yararı şu olacaktır :
İleride çıkacak Tarım Sigortası Kanunu için önem
li bir eğitim aracı olacak; hem tüm-kamu sektörü için,
ilgili kurumlar için, hem de çiftçi için önemli bir eği
tim aracı olacaktır, bu tasarı Yüce Heyetinizin oyla*
rıyle kanunlaşırsa.
Sözlerimi toparlıyorum : Maddenin bu şekH bana
göre uygundur. Buraya «Bayındırlık müdürlüğü» nü
koymak, illerde ilçelerde, kısaca belirttiğim nedenler
le büyük sakınca doğuracaktır.
Teşekkür ederim sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kangal.
Sayın Avşargil?
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Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanunun 3 ncü maddesinin
(B) fıkrasındaki, «muhtarlar» kelimesinin, «ilgili muh
tar» olarak tashihini arz ve teklif ederiz.
Urfa
Yozgat
Abdülkadir öncel
Ömer Lütfi Zararsız
Ağrı
Elâzığ
Bahattin Yardımcı
Hasan Buz
Malatya
M. Turhan Akyol
BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da okutu
yorum :
Sayın Başkanlığa
3 ncü maddenin komisyonlarla ilgili A ve B fıkra
larında belirtilen komisyon üyelerine zarar gören kö
yün ihtiyar heyetince tespit edilen iki çiftçinin ilâve
sini arz ederiz.
İzmir
Sakarya
Remzi özen
Hayrettin Uysal
Bolu
Balıkesir
Abdi özkök
Necati Cebe
Kars
Hasan Yıldırım

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Fe
ragat ediyorum efendim.
BAŞKAN — Feragat ediyorsunuz.
Sayın Ezman?.. Yok. Madde üzerinde başka söz
isteyen yok.
önergeler var, okutuyorum.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Komisyondan bir so
rum var Başkanım.
BAŞKAN — önergelerin okutulmasına geçtim,
«yok» diye de zapta geçtim, rica ettim «Başka söz
isteyen var mı?» diye. Başka maddede söz alırsınız.

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, bir önerge gönderiyorum.
BAŞKAN — Evet, bu gelen önergeyi de okutuyo
rum efendim :
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü mad
desinin B bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
saygılarımızla öneririz.
B) İlçelerde, kaymakamın başkanlığında, ilçe zi
raat mühendisi, mühendisin yokluğunda yerine bakan
görevli, ilçe veteriner hekimi, mal müdürü, T. C. Zi
raat Bankası müdürü ve ziraat odası başkanından, o
ilçedeki muhtarların seçeceği 10 muhtardan ve çiftçi
mallarını koruma başkanından oluşur. Tabiî afetin
meydana geldiği köy veya mahallenin muhtarı da o
mahalle veya köyle ilgili hasar tespit komisyonu ça
lışmalarına üye olarak katılırlar.
Diyarbakır
İstanbul
Bahattin Karakoç
Hasan Basri Akgiray
Kütahya
Giresun
Haşim Benli
Vamık Tekin
Burdur
Osman Aykul
BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecele
rine göre tekrar okutuyorum.

Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 381 sıra sayılı Kanun tasarı
sının 3 ncü maddesinin «Komisyonlar» başlığı altın
daki (A) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
öneriyoruz:
A) İllerde vali veya adına görevlendireceği yar
dımcısının başkanlığında, defterdarlık, teknik ziraat
müdürlüğü, veteriner müdürlüğü, T. C. Ziraat Ban
kası Müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ile ilgili köy
muhtarları ve beled'iye olan yerlerde, çiftçi malları
koruma başkanlığı yetkililerinden,
Eskişehir
Artvin
Niyazi Onal
E. Sadi Erdem
Adana
Erzincan
llter Çubukçu
Nurettin Karsu
Burdur
Osman Aykul
BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da okutu
yorum :
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BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın
Başkan; önergemi izah etmek için söz istiyorum,
müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Bir saniye efendim.
(Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN; — Komisyon bu önergeye katdıyor
mu efendim?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — İştirak et
miyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — önergemi açıkla
mak için söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — tmza sahibi olarak buyurun.
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Bu maddeye getirdiğimiz değişiklik önerisi (A)
bendi ile (B) bendi arasındaki çelişmeyi ortadan kal
dırmayı amaçlamaktadır. (B) bendinde, ilçelerde ku
rulan komisyonlara katılacak üyeler belirlenmiştir.
Bunların içinde muhtarlar veya belediye hudutları
içinde ise, çiftçi mallarım koruma başkanlığı yetki
lileri vardır. Buna karşılık illerde kurulan, yani mer
kez ilçelerde kurulan komisyonlarda, muhtarlar ve
çiftçi mallarını koruma yetkilileri yoktur. Bunun ev
velâ bir çelişki olduğunu, komisyon sanıyorum ki
kabul etmek zorundadır. Sonra bir de zorunluluk
vardır muhtarların yahut çiftçi mallarını koruma yet
kililerinin bu komisyonlara katılmasında. Oranın im
kânlarını en iyi bilen, o köyün muhtarı yahut çiftçi
mallarını koruma başkanıdır, yetkilisidir. En azından
onların buna katılması, şikâyetleri peşinen ortadan
kaldıracak bir durumu sağlamış olur. Komisyonun
diğer üyeleri, yetkilileri yerel durumu bilen insanlar
la tartışarak, konuşarak onların da bulunduğu bir ko
misyonda bu durumu değerlendirmek imkânına ka
vuşmuş olurlar.
Bu itibarla, sanıyorum ki çok meşgul olan Komis
yon Başkam ve Sayın Bakan, değişiklik önerimiz
okunduğu sırada buna katılmadıklarım ifade ettiler.
Aslında katıhnması gerekir kanısındayım. Yüce Mec
lisin bu çelişkiyi ortadan kaldıracağını sanıyorum.
Teşekkür eder, saygılar sunanın.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
GIDA = TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Mütalaa beyan ede
bilir miyim Sayın Başkan bu mevzuda?
BAŞKAN — Kısa olmak şartıyle, usulden değil
de onun için,
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GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Kısa olarak.
Efendim, bir yanlış anlama obuasın diye açıkla
mak istedim. Burada iki seviyede değerlendirme ha
sar tespit komisyonu vardır ve biri diğerinin yapmış
olduğu tespiti kesinleştirir. Yani bir anoloji yapmak
istersek, ilçe seçim kurulu ile il seçim kurulu nasıl
çalışırsa, buradaki komisyonlar da aynı şekilde çalı
şıyor. Bu bakımdan ilçe seviyesinde yapılan şeylerin
en son mercii ilde toplanıyor ve değerlendiriliyor ve
son şekli veriliyor. Zaten maddenin altında bunun
bir yönetmelikle tanzim edileceği de yazıldığı için,
başka türlü yapılması meseleyi katışıklığa götürür ka
naatindeyim; bu şekliyle uygun olacak.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Önergeyi okuutp oylarınıza sunacağım :
(Eskişehir Milletvekili Niyazi Önal ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler işaret buyur
sunlar... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
(Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç ve 4
arkadaşının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katıhyor mu efendim?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katdmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
Bu önergede zatıâlinizin imzası var mı efendim?
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Var
efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakoç.
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
önce, çiftçilerin maruz kalacağı tabiî âfetler dolayısıyle sağlanacak yardımlarla ilgili olan bu Kanunu
sevk etmiş olduğu için Hükümete teşekkürlerimi,
saygılarımı sunarım.
Ancak, bu kanun tasarının hazırlanması sırasmda
da, daha önceki uygulamalardan yeteri kadar ders
alınmadığım üzülerek görüyorum yahut gözden ka
çırılmış olduğunu görüyorum. Aşağı yukarı aynı
amaçla senelerden beri uygulanmakta olan bir 5254
sayılı Kanun vardır. Bu Kanun da bir «hasar tespit
komisyonu» nu öngörmüştür ve bu hasar tespit ko
misyonları 5254 saydı Kanuna göre çiftçiye yapıla
cak olan yardımların dağıtılmasını, daha önce de ha
sarların tespitini yapar; görevi budur.
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Bu komisyon da, şimdi üzerinde görüşmekte ol
duğumuz tasanda öngörüldüğü gibi, komisyonlan
kaymakamdan, ziraat odası başkanından, Ziraat Ban
kası müdüründen, mal müdüründen, ilçenin veterine
rinden ve ziraat teknisyenlerinden oluşturulmuştu.
Şimdi bunun çeşitli mahzurlarını senelerden beri
yaşadık. Özellikle mahzur şuradadır : Komisyon üye
lerinin büyük çoğunluğu, o bölgenin şartlarına ya
bancı, memur, bürokrat arkadaşlardan teşkil olun
muştur. Bu yüzden de çevrenin koşullarını bileme
diklerinden kanunun uygulanmasında, özellikle çift
çiye amacına uygun şekilde yardım yapılmasında ye
tersiz kalmaktadırlar; zaman zaman da dar çevre
içerisinde bîr menfaat dağıtımı söz konusu olduğun
dan maalesef şaibe altında kalmaktadırlar. Bu konu
da haklı, haksız şikâyetler yıllarca vilâyette valileri*
Tarmı Bakanlığını işgal ededurriıuştur.
Şimdi bu tasarıda, Tarım, Orman ve Köy tşleri
Komisyonunun kabul ettiği metinde bir noktayı gö
rerek sevinmiştim. 3 ncü maddenin (B) fıkrasında;
komisyon üyeleri arasında muhtarları da saydığım
görüyorum. Bu, gerçekten tabiî afetin meydana gel
miş olduğu yerdeki halkın komisyon çalışmalarına et
kinliğini sağlayacağı için takdir edilecek bir şeydir.
Muhtarların komisyon çalışmalarına katılmalarım
takdirle karşılamak lâzımdır. Ancak, madde olduk
ça karışık, «muhtarlar» sözü de çok yanhş anlama
lara meydan verecek şekildedir.
İlçede bir hasar tespit komisyonu kuruluyor. Bu
hasar tespit komisyonlan konusundaki fıkrayı aynen
okuyorum:
«Kaymakamın başkanlığında ilçe ziraat mühen
disi, ilçe veteriner hekimi* mal müdür, T. C. Ziraat
Bankası Müdürü ve ziraat odası başkanından* muh
tarlar ve belediye olan yerde çiftçi mallarım koru
ma başkanından oluşur» deniyor.
Tabiî afetler genellikle yaygın meydana gelirler.
Bir dolu âfeti, bir ilçenin üç - beş köyünü birden
mahvedebilir. Bir yaygın o şekilde etki yapabilir; bir
haşere afeti, bir ilçenin değil beş - altı ilçenin, beş altı ilin birden mahsulünü yok edebilir. Şimdi, ilçe
lerde kurulacak olan bu hasar tespit komisyonu, o
ilçe dahilinde hasarın meydana gelmiş olduğu her
yer için yetkili ve görevli olacaktır; bütün köylerde
yetkili ve görevli olacakta'. Bundan anlaşılıyor ki, bü
tün ilçe çapında yetkili ve görevli olacak olan bu ko
misyonun çalışmalarına muhtarlar = neredeki muh
tarlar? Bütün ilçedeki muhtarlar - katılacaktır. Bir
ilçede çoğu zaman yüzden fazla muhtar bulunur.
— 84
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Bu yüzden fazla muhtarı bir araya getirip, kayma
kamın başkanlığında dahi olsa bir komisyon halin
de çalıştırmak ve ondan işe yarayacak bir sonuç, bir
karar beklemek olanağı yoktur. Şu halde, komisyon
üyelerinin sayışım sınırlamak zorunluğu vardır.
Bundan, yalnız hasarın meydana geldiği yerde
ki muhtar kasd ediliyorsa; o zaman da, köy
lünün o çevre halkının komisyonlarda etkinli
ğinin kalmayacağım düşündüğüm için, o şekilde
bir durum meydana geleceği için, maddenin yetersiz
olduğu ortaya çıkar. Şu halde, hem muhtarların, ya
ni oradaki köylüyü temsil edenlerin, genellikle çift
çileri temsil edenlerin komisyonlarda etkinliğini sağ
layabilmek için, hem de komisyonun üye sayısını
çoğaltmadan daha pratik çalışmasını sağlayabilmek
için, muhtarları mutlaka komisyon çalışmalarına kat
mak lâzımdır, bütün ilçe çapında yetkili olmak üze
re katmak lâzımdır. Ama bunların sayışım çoğalt
madan, muhtarların seçeceği bir muhtarlar heyetinin
komisyon üyesi olarak kabulünde zaruret vardır.
Onun için önergemizde, «Muhtarların seçeceği
on muhtar» ibaresini kullandık. Böylece, bu muh
tarların dışında da kaymakam, ziraat odası başkanı,
T. C. Ziraat Bankası müdürü, tarım mühendisinin
katılacağı komisyon nihayet 15 - 16 kişilik bir ko
misyon olur ki, çalışması mümkün olur ve bölgenin
şartlarının havasını da komisyonda daima muhtarlar
vasıtasıyle yaşatmış olurduk. Amacım bundan iba
rettir.
Bu değişiklik, özellikle bölgede komisyonlarda
faaliyet gösterecek olan bürokrat arkadaşları şaibe
den kurtarmak ve yapılacak olan yardımların böl
genin şartlarına uygun şekilde dağıtılmasını sağlamak
bakımından zorunludur. Bunun aksi, şimdiye kadar
olan mahzurları yaşatmak sonucunu doğuracaktır.
İzahatım bundan ibarettir. Önergemin kabulünü
rica eder, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakoç.
GIDA - TARIIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Saym Başkan...
BAŞKAN — Sayın Bakan, aslında usulde yeri
yok; fakat bir açıklama olmak bakımından, buyuru
nuz.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Yine açıklama
için efendim.
Tabiî, burada yapılan tespit, bir teknik ve eko
nomik tespittir. Burada bir temsilden ziyade, yani
şunun şu ağırlığı olsun, bunun bu ağırlığı olsun gibi
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bir düşünce, fevkalâde yanlış taraflara götürebilir.
Bu tespit, tamamen teknik esaslara göre yapılıyor,
bunun belli kaideleri var. Fakat, ilgili muhtarın bu
lunması, zannediyorum meseleyi halleder, Böyle bir
kurul haline getirip birtakım heyetler koyarsak, bu
mesele tamamen bambaşka bîr tarafa çekilebilir. Bu
hususu arz ediyorum efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
önergeyi okutup oylarınıza arz edeceğim :
(Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç ve 4
arkadaşımn önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge reddedilmiştir.
Bir diğe* önergeyi okutuyorum :
(Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 4 arka
daşımn önergesi yeniden okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Saym Başkanım, fıkraya
bir sarahat getiriyor. Zaten muhtardan kasıt, ilgili
muhtardır. «İlgili» kelimesinin ilâvesiyle daha vuzuhlu bir hale gelecektir; fakat katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın öncel söz mü istiyorsunuz?
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Müsaade
ederseniz iki kelime arz etmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun, zaten komisyonun katıl
ma yetkisi yok. Sizin söz hakkınız var, buyurun.
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri;
Ashnda sık sık huzurunuza çıkmaktan huzur
suzluk duyuyorum. Yalnız sık sık kuraklığa maruz
kalan bir bölgenin çocuğu olarak bu konularla hem
hal olduğumuz için, bir hususu arz etmek istiyorum.
Biraz önce konuşan önerge sahibi arkadaşlarımız,
muhtarların iştirakini, rakat çeşitli şekillerde muh
tarlar arasında seçilecek 10 muhtarın veya daha faz
la muhtarın katılmasını ileri sürdüler.
Yüce Meclis biraz önce yerinde bir kararla bunu
reddetmiş bulunmaktadır. Buradaki «Muhtarlar» ta
biri de yanlıştır. Bir ilçede 100 muhtar olur, bir ilde
300 - 500 muhtar olur, bunun tamamını katmak mümkünkün değildir. Öyleyse yapılacak şey; «muhtarlar»
tabiri yerine «İlgili muhtar» tabirini koymak suretiy
le bir hatanın düzeltilmiş olacağı kanısındayız.
Yüce Meclisin katılacağı ümidiyle saygılar suna
rım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öncel.
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım izin verir
misiniz?
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Bu, ilgili bir muhtar olduğu gibi, birkaç muhtar
da olabilir, «ilgili muhtarlar» şeklinde olmasının,
maksada daha uygun düşeceği kanaatindeyim.
BAŞKAN — Saym öncel, önergenizi «ilgili muh
tarlar» şeklinde düzeltiyor musunuz? Yoksa «ilgili
muhtar» şeklinde mi kalsın?
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — «İlgili muh
tarlar» şekline katılıyorum.
BAŞKAN — önergeyi, yeni şekliyle okutup, oy
larınıza arz edeceğim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kanunun, 3 ncü maddesinin
(B) fıkrasındaki «muhtarlar» kelimesinin «ilgili muh
tarlar» olarak tashihini arz ve teklif ederiz.»
Urfa
Yozgat
Abdülkadir öncel
Ömer Lûtfi Zararsız
Ağrı
Bahattin Yardımcı

Elâzığ
Hasan Buz

Malatya
M. Turhan Akyol
BAjŞKAN — önergeyi kabul edenler, işaret bu
yursunlar... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum :
(İzmir Milletvekili Remzi özen ve 4 arkadaşının
önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?..
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Sayın özen söz mü istiyorsunuz?..
Buyurunuz.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Saym Başkan, konuş
madan önce, Komisyondan bir soru sorabilir mi
yim?..
BAŞKAN — Efendim, burada yapacağınız ko
nuşma arasında, sualinizi de tevcih edersiniz.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Afetlerden zarar gören köylere, afet dolayısıyle
yapılacak yardımları saptamak üzere, bir komisyo
nun, illerde ve ilçelerde birer komisyonun kurulması
düşünülmüş ve metnin 3 ncü maddesine alınmış.
Şimdi, bu komisyon üyelerinin kimlerden ve niçin
oluştuğuna teker teker bakmak istiyorum:
Burada, Sayın Bakanın biraz önce, başka bir öner
ge dolayısıyle, bu komisyon üyelerinin burada bulun
masını mutlaka bir görevle ilgili bulmadığı görüşüne,
ben katılamıyorum.
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Şu bakımdan katılmıyorum :
Komisyon üyesi bir zarar tespiti yapacak. Komis
yon üyelerinin her biri, birer zarar tespiti yapacak
lardır ve orada temsil ettikleri ve niçin temsil ettik
lerini bildikleri bir yerin temsilcisi olarak, bulunmak
durumundadırlar.
Komisyona vali alınmış. Benim anlayışıma göre,
vali veya temsilcisi, taşra idaresinde koordinatör ola*
rak, diğer görevlileri bir arada, uyum içinde çalıştı
ran bir kimse olarak düşünülmüş olmalıdır. Bu Ka
nunun yerini aldığı veya halen mer'i bulunan 5254
Sayılı Kanunda da aynı hüküm yardır. İllerde vali,
ilçelerde kaymakam bu görevi üstlenmiştir.
Ondan sonra, teknik ziraat müdürü alınmış. Bu
konu ile ilgili meslekî bir ilgisi var. Bir ziraî konuda,
afet olmuştur, bunun meslekî ilgisi bakımından, tek
nik tespitini yapmaya ehliyetli bir kişi olarak düşü
nülmüş olması gerekir.
Veteriner müdürünün ilgisi aynı şekildedir.
Ziraat Bankası müdürünün ilgisi aynı şekildedir.
Defterdar da bu komisyonun üyesi. Bir fon ku
ruluyor - benim yaptığım tefsire göre -. bu fon Dev
let Hazinesinden karşılanacak olduğuna göre, bu fo
nun idaresiyle görevli bir kimse olarak ilgi kurabi
liyorum.
Bunun dışında, ziraat odası başkam ve ilgili muh
tarlar olarak •- biraz önce kabul edilen önerge gere
ğince - komisyon teşekkül ediyor.
Yalnız değerli arkadaşlarım, komisyonu bu şekil
de kurduğunuz takdirde, kanımca, bu komisyon bir
hasar tespit komisyonu olmuyor. Bu komisyon, köy
lerde hasardan sonra gidip, ya köy muhtarının evin
de veya köyün bir ağasının evinde * beni bağışlasın
lar ilgililer - bir kuzu yeme komisyonu gibi oluyor.
Hasar gören köylüyü komisyonun içine almamı
şız. Denecekki, efendim muhtarları aldık. Biraz önce
başka bir önerge dolayısıyle bir değerli arkadaşım
konuştu, hepsi bürokratlardan, teknisyenlerden kurul
muş bir komisyon; muhtar da var.
Her ne kadar Seçim Kanununda «Muhtarların
adaylıkları siyasî parti esasına göre tespit edilmez»
derse de, köy muhtarları bir siyasî kişidir.
Köyün zarar gördüğü, bölgede zarara maruz ka
lan yurttaş, eğer muhtarın mensup olduğu siyasî par
tinin karşısında bir siyasî görüşün sahibi ise ve hele
hele çok muhtemel o muhtarın hasmı olan bir kimse
durumunda ise...
BAŞKAN — Sayın özen lütfettiniz, konuşmanız
5 dakikaydı; 1 dakikanız kaldı. Ona göre konuşmanı
zı tamamlamanızı rica edeceğim.
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REMZİ ÖZEN (Devamla) — Peki Sayın Başkan,
arz edeyim.
Hasar gören yerin tek temsilcisi olan muhtarın
dahi hasar tespitinde âdil davranacağı yolunda ben
de bir kanaat hâsıl olamıyor.
O bakımdan, komisyonun kuruluşuna; hasar gö
ren yerdeki, hasan gören kimseler arasından köy ih
tiyar heyetince seçilecek, tespit edilecek iki kişinin
ithalinde zaruret vardır.
Bu arada Sayın Başkan, affınıza, müsamahanıza
sığınarak, buradan sayın Komisyondan...
BAŞKAN — Estağfurullah, müsamaha mevzuu
bahis değil. Maalesef İçtüzüğün size verdiği müddet
bu kadar.
REMZİ ÖZEN (Devamla) — ... bir sorum var,
buradan sormama izin verir misiniz?
Sayın Komisyondan bir de şu sorumun meseleye
açıklık getirmesi bakımından açıklanmasını, tavzih
edilmesini rica edeceğim:
Biraz önce konuşan bir değerli arkadaşımın ifa-îe ettiği gibi, hasar halinde -- pek muhtemeldir ki bu
hasar bir köyde olabileceği gibi birkaç köyü de içi
ne alabilecektir - hasar tespit çalışmalarında yer ba
kımından birim ne olacaktır? Bir şahsın hasar gören
yeri mi olacaktır, bir köy mü olacaktır; yoksa, ilçe
ise ilçenin tamamının her tarafına aynı zamanda mı
girilecektir? Birkaç ili de içine alabilir. Hasar tespit
çalışmasını teker teker nasıl sürdüreceksiniz, birim
olarak neyi alacağız?
Bunu da metinde açıklamasını bulamadım; Ko
misyonun bu konudaki düşüncesini almak isterim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Komisyon?..
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, izin verir
seniz arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Aslında Komisyonun katılıp katıl
mama hususundaki mütalaasından başka bir söz im
kânı yok; yalnız bunu biraz da usulü imhal ederek
uyguluyoruz. Kısaca yerinizden cevap verirseniz usu
lü bozmamış oluruz.
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan; afetin vuku
bulduğu yerin çiftçilerine ait tarlalar gerektiğinde tek
tek gezilmek suretiyle bu hasar tespiti yapılmakta
dır. Esasen, bu hususta mevcut olan 5254 sayılı Ka
nunun tatbikatı da böyledir. Mesleği idareci olan ar
kadaşım, zannediyorum, bu hususu bilmektedir.
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Önergeyi tekrar okutuyorum :
Burada il ve ilçelerde ayn ayrı komisyonlar mev I
(tzmir Milletvekili Remzi Özen ve 4 arkadaşının
cut olduğuna göre her il veya ilçe kendi mülkî hu
duttan dahilinde afetin vuku bulduğu her yerde ge I önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işarektiğinde tarla tarla gezmek suretiyle bu hasan tes
I ret buyursunlar efendim. Kabul etmeyenler işaret bupit edecektir.
I yursunlar efendim.. Önerge reddedilmiştir efendim.
Muhtann muğber olduğu köylülerin hasar tespiti
Maddeyi son aldığı şekliyle okutup oylannıza arz
yapılmayacak, şeklindeki bir endişeye Komisyonu
edeceğim efendim.
muzun katılması mümkün değildir. Çünkü, komisyon
I
«Madde 3. — Afetlerden zarar gören çiftçilerin
köye gittiğinde elbetteki hasara uğrayan çiftçi de biz
zarar ve ziyanlannın mahiyetini, oranlannı ve tutarzat gelip komisyonda hakkını müdafaa etmek veya
lannı tespit etmek, çiftçinin ödeme gücüne göre kar
tarlasını göstermek imkânına her zaman haizdir.
şılama şekillerini belirtmek amacıyle her il ve ilçede
Arz ederim.
hasar*tespit komisyonlan kurulur.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
I
Komisyonlar :
REMZİ ÖZEN (tzmir) — Sayın Başkan, müsa
A) İllerde Vali veya adına görevlendireceği yarmahanıza sığınarak istirham ediyorum...
I dımcısmın başkanlığında Defterdarlık; Teknik Ziraat
BAŞKAN — Estağfurullah efendim, karşılıklı gö
Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü, T. C. Ziraat Ban
rüşme mümkün değil.
kası Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığından,
Sayın Özen, müsaade buyurursanız, İçtüzük sade I
B) İlçelerde, Kaymakam ve adına görevlendiri
ce önergenizdeki hususu açıklamak için beş dakika
len vekilinin başkanlığında; İlçe Ziraat Mühendisliği,
konuşma hakkı vermiş size. Karşılıklı sual sorma, ce
İlçe Veteriner Hekimliği, Mal Müdürlüğü, T. C. Zi
vap verme imkânı yok.
raat Bankası Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ile
Yalnız Sayın Umumî Heyetin aydınlanmasını na
zarı itibara alarak, biraz da usulü imhal ederek Ko
misyonun açıklamasına müsaade edebildim. Aynca
tekrar konuşma açacak bir imkâna sahip değilim.
Maalesef tüzük bana bu imkânı vermemiş, özür di
lerim. Oylatacağım efendim.

ilgili muhtarlar ve belediye olan yerlerde Çiftçi Mal
lan Koruma Başkanlığı yetkililerinden oluşur.
Komisyonların yetkileri ile çalışma yöntemleri yö*
netmelikte belirtilir.»

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutup oylannıza
arz edeceğim efendim.
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) —* Sayın Başkan,
soru soramaz mı efendim?
BAŞKAN — Hayır efendim; hayır, mümkün dej
gu\

88 nci maddenin ilgili futrası: «Değişiklik öner
geleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre oku
nur ve işleme konur. Başkan her önerge için komis
yona, katılıp katılmadığım sorar. Komisyonun katıl
maması halinde, önerge sahibi, isterse beş dakikayı
geçmemek üzere açıklama için söz alabilir.»

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde son
şekliyle kabul edilmiştir.
REMZİ ÖZEN (tzmir) — Sayın Başkanım, şim
i
Dördüncü maddeyi okutmadan evvel muhterem
diye kadarki tutumunuz bu kanunun en sıhhatli şe
arkadaşlarıma
bir hususu kısaca açıklamak isterim.
kilde çıkması yönünde olmuştur. Hiç birimizin arzu
etmediği bir tabiî afet karşısında tabiî afete maruz
Muhterem arkadaşlanm, bilhassa değiştirge öner
kalan köylülerin, devletin getireceği tedbirlerden en
geleri üzerinde muhterem arkadaşlanmın söz talep
iyi şekilde istifade edebilmesi düşüncesine müsama
leri oluyor; lehte aleyhte. Hükümetten ve Komisyon
ha göstereceğinize inanıyorum. Bu maddenin en sıh
dan sual sorma imkânları doğuyor; Komisyon ve Hü
hatli bir şekilde çıkması bakımından, sayın Komis
kümet de cevap vermek mecburiyetinde kalıyor.
yon Sözcüsünün açıklamasından sonra muğlaklaşmış
88 nci maddenin bu hususla ilgili fıkrasını bir de
bir durumun aydınlığa çıkarılması için bir hususu ri
fa daha Umumî Heyetinize okuyacağım. Bu istika
ca ediyorum.
mette görüşmelerin devamında fayda mülahaza etti
ğim için, bir uyan telakki edilmemesini, esasen bil
BAŞKAN — Lütfediniz. Bu imkânı verme benim
diğiniz bir hususu tekrar hatırlatmak istediğimi ka
elimde değil; tüzük böyle tahdit etmiş, lütfediniz.
bul etmenizi rica ediyorum.
REMZİ ÖZEN (tzmir) — Peki efendim.
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Bunun dışında bir söz verme imkânı, sual sorma
imkânı yok.
Teşekkür ederim.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
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 ikrami
ye gibi gelirleri, borçlulardan tahsil edilecek taksit ve
faizler, fonla ilgili her türlü satış, bağış ve yardım
lar fon hesabına geçirilir.
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde henüz siyasî
parti grupları adına söz alan yok.
{Şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını
okuyorum : Sayın Mehdi Keskin, Sayın Osman Ay*
kul, Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Ekrem Kan
gal, Sayın Celâlettin Ezman.
Sayın Keskin?.. Yok.
Sayın Aykul?..
OSMAN AYKUL (Burdur) — Vazgeçtim efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Avşargil?..
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Vaz
geçtim.
BAŞKAN — Sayın Kangal?
EKREM KANGAL (Sivas) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Sayın Ezman? Yoklar.
Madde üzerinde söz alan? Yok.
Değiştirge önergesi var, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Tabiî Afetlerden Zarar Gören
lere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Tasarının 4 ncü
maddesinin 1 nci fıkrasına, «Bu yardım fonu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin % 10'undan az olamaz > ibaresinin konulmasını arz ve teklif
ederiz.
Urfa
Bingöl
Abdulkadir öncel
Abdullah Bazencir
Diyarbakır
Yozgat
Halit Kahraman
Ö. Lütfi Zararsız
Gaziantep
Kahramanmaraş
Mehmet Bozgeyik
Mehmet Pamuk
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
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BAŞKAN —Peki.
Bir önerge daha var, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 4 ncü madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini öneririz.
Saygılarımızla.
«Fonda biriken para hiç bir gerekçeyle amacı dı
şında kullanılamaz.»
Balıkesir
Bolu
Necati Gebe
Abdi Özkök
İzmir
İstanbul
Remzi Özen
Hasan Basri Akgiray
Sakarya
Hayrettin Uysal
BAŞKAN — Komisyon?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Şimdi aykırılık sıralarına göre oku
tup, onayınıza sunacağım efendim.
(Urfa Milletvekili Abdulkadir Öncel ve 5 arka
daşının önergesi tekrar okundu.)
ABDULKADİR ÖNCEL (Urfa) — Söz istiyorum
efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
ABDULKADİR ÖNCEL (Urfa)— Muhterem
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Bu hususu karşılamak üzere, tabiî afetlerden za
rar gören kişilere yardımı karşılamak üzere bir fon
kurulması öngörülmektedir; ama çok muğlak bir şe
kilde öngörülmektedir. Tatbikatta bir çok eksiklikler
ortaya çıkmıştır. 5254 ve buna benzer kanunlarla za
rar gören çiftçilere bugüne kadar yardımlar yapıl
mıştır. Ancak, zaman zaman bu yardımların kifayet
siz olduğu görülmüştür. Hükümet çapında birtakım
rahatsızlıklara da vesile olmuştur. 1973 yılı veya on
dan önce 1967 yıllarında seçim çevremiz olan Urfa'
da büyük bir kuraklık afeti vukubulmuş, çiftçiler afete
maruz kalmışlardır. Devlet yeteri kadar yardım yapa
mamıştır. Maddî imkânsızlıklar nedeniyle birçok
çiftçi mağdur olmuştur.
Bu müşahhas misali arz ettikten sonra, önergemi
ze geçiyorum.
önergemizde bir limit getiriyoruz. «Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin % 10 undan az
olamaz» diye bir hüküm getiriyoruz. Kanaatimizce
bu, bir boşluğu dolduracaktır. Lüzumlu bir hususu
hatırlatıyoruz.
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Yüce Meclisin, değerli arkadaşlarımın bu hususa
katılacağı ümidiyle saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öncel, öner
geyi yeniden okutup, oylarınıza arz edeceğim.
(Urfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve 5 arkada
şının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işaret
buyursunlar... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir efendim.
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum,
(Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Açıklamada bulun
mak istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Sunduğum bir önergeyle görüşmekte olduğumuz
yasa tasarısının 4 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sini önermiş bulunuyorum. Söz konusu fıkra, tabiî
afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar
için ayrılan paranın, şu ya da bu gerekçeyle başka
amaçlar için kullanılmasını, harcanmasını olanaksız
kılmayı amaçlamaktadır.
Değerli arkadaşlarım, ülkemizde belli fonlarda bi
riken paraların, fonların kuruluş amaçları dışında
kullanıldığına sık sık tanık olmaktayız. Bu türden hak
sız uygulamaların en çarpıcı örneklerinden biri, hepi
nizin bildiği gibi MEYAK kesintileridir. Parlamento,
1970'de bir yasa çıkarıyor. Bu yasa, MEYAK'ın en
geç 1 yıl içinde kurulmasını, henüz kurulmamış olan
MEYAK'a memur maaşlarından her ay % 5 oranın
da kesinti yapılmasını öngörüyor. Aradan 7 yıl geç
miş olmasına rağmen, MEYAK henüz ortada yok;
ama MEYAK kesintileri aralıksız kesiliyor. 7 yılda
MEYAK kesintileri toplamı belki de 7 milyarı aşı
yor. Memurlar için, memurların maaşlarından kesi
len milyarlar, memurlara hiçbir yarar sağlamıyor;
MEYAK kesintilerinden kimlerin, nasıl yararlandık
ları doğru olarak bilinmiyor, bilinemiyor. Bir amaçla
memur maaşlarından kesilerek oluşturulan fon, baş
ka amaçlar için kullanılıyor. Başka örnekler de sıra
lamak mümkün.
Eğer bu önergeyi oylarınızla onaylarsanız tabiî
afetlerden zarar gören çiftçiler için ayrılan paranın,
yalnızca tabiî afetlerden zarar gören çiftçiler için
harcanmasını mümkün kılmış olacaksınız.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebe.
önergeyi tekrar okutup, oylarınıza arz edece
ğim :
(Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işaret
buyursunlar... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir.
Maddeyi değişik şekliyle okutup, oylarınıza arz
edeceğim.
«Fon Kurulması :
Madde 4. — Bu- Kanun gereğince yapılacak yar
dımları ve harcamaları karşılamak üzere, ilk malî
yılda Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçe
sine, konulacak ödenekle bir fon teşkil olunur. Bu
yardım fonu Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bütçesinin % 10'undan az olamaz.
Fon hesabında tutulan paraların faiz ve ikrami
ye gibi gelirleri, borçlulardan tahsil edilecek taksit ve
faizler, fonla ilgili her türlü satış, bağış ve yardım
lar fon hesabına geçirilir.»
BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Fonun Yönetilmesi :
Madde 5. — Fon paraları, T. C. Ziraat Banka
sında, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı em
rinde açılacak bir hesaba yatırılır. Fonun işletilmesi,
fondan yapılacak harcamalar, kredi, karşılıksız öde
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.
BAŞKAN — Madde hakkında sayın gruplardan
söz alan yok.
Şâhısları adına söz alan sayın arkadaşları oku
yorum...
HASAN ZENGİN (Manisa) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Zengin, söz alanları okuya
yım, müsaade buyurun.
Sayın Mehdi Keskin, Sayın Osman Aykul, Sa
yın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Ekrem Kangal,
Sayın Celâlettin Ezman.
Sayın Zengin sizi de 6 ncı olarak mı yazayım?
HASAN ZENGİN (Manisa) — Konuşan olmaz
sa, o bakımdan söz almak istemiştim,
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BAŞKAN — Peki efendim. Zatıâlinizi de 6 ncı
olarak yazdım. Diğer arkadaşlar söz almazsa size sıra
gelir.
Sayın Keskin?.. Yok.
Sayın Aykul?..
OSMAN AYKUL (Burdur) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Avşargil?..
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) —
Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Kangal?..
EKREM KANGAL (Sivas) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Ezman?.. Yok.
Sayın Zengin, buyurun.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri;
Afete uğrayan çiftçilere yapılacak yardımlar hak
kında, çiftçiler için gayet faydalı bulunan bu kanunun
konuşulmasının sonuna geldik. Tespitlerini yaptık. Şu
anda fonda parayı biriktirdik; fakat nasıl ve ne za
man verileceği mevzuu üzerinde bir yönetmelik mese
lesi ile karşı karşıyayız. Burada hazırlanacak fon yö
netmeliği için, «hazırlanır» diyor; fakat bunun za
manı hususunda hiçbir şey belirtilmemiş. Kanun yü
rürlüğe giriyor, yönetmelik bir sene sonra çıkarsa ne
olur? Para alamaz mı? Bu yönden bu yönetmelikle
rin kısa zamanda, 3 ay gibi bir zamanda hazırlana
rak, mağdur olan çiftçileri kısa zamanda paraya ka
vuşturulacak şekilde içi yanan, mağdur olmuş kimse
leri paraya kavuşturacak şekilde bir kolaylık ve zaman
kısaltma gibi bir durumun düşünülmesi çok faydalı ola
caktır. Kanunlar çıktığı andan itibaren, ne kadar kısa
zamanda yürürlüğe girerse, halkın menfaatına da o ka
dar kısa zamanda gireceği düşüncesinden hareket ede
lim. Yani bir kanunu çıkarıp, bunu 3 ay, 5 ay, 6 ay
gibi uzatarak, hatta seçimlerden sonraya atalım gi
bi bir havaya sokmamızın da bir manası yoktur. Yü
rürlüğe girdiği andan itibaren, en kısa zamanda bu
yönetmelikler de hazırlanılarak mağdur olan çiftçi
lerin imdadına koşuhnahdır. Bu çok faydalı ve ye
rinde olacaktır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin.
Madde üzerinde başka söz istemi yok.
Bir önerge var okutuyorum ;
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Sayın Başkanlığa
Görüşülen tasarının 5 nci maddesine aşağıdaki
fıkranın ilâvesini rica ederiz.
Bu kanunla ilgili açılmış kredilerden faiz alınmaz.
Kütahya
Burdur
Ahmet Haşim Benli
Osman Aykul
Giresun
Manisa
Hasan Vamık Tekin
Hasan Zengin
İstanbul
Hasan Basri Akgiray
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
önerge sahibi olarak buyurun Sayın Benli.
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Saygıde
ğer arkadaşlarım;
Bu kanunun 5 nci maddesinde, Ziraat Bankasında
ki fonların nasıl çalıştırılacağı ve bununla ilgili ko
nular var. Fakat bir felâketin üstünden faiz alma sis
temi de getiriliyor. Sayın Bakanımızın, Komisyon üye
lerinin, bilhassa kendi parti prensiplerine aykırı ola
rak bu konuya «katılmıyorum» demelerini garipse
dim. Bir felâket oluyor, mahsulünün çoğunu kaybe
diyor bir kesim vatandaş, kendisine bir kredi açılı
yor; hayatını tamir etmemiş bir çok imkânları kay
bolmuş vatandaştan, felâketin üstünden arkadaşları
mız bir de faiz almayı düşünüyorlar. Önergenin ka
bulü yönünde oy kullanmanızı rica edeceğim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım :
(Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli ve 4 ar
kadaşının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul
edilmiştir.
Maddeyi değişik şekli ile okutuyorum :
Fonun Yönetilmesi :
Madde 5. — Fon paraları, T. C. Ziraat Banka
sında, Gıda • Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı em
rinde açılacak bir hesaba yatırılır. Fonun işletilmesi,
fondan yapılacak harcamalar, kredi, karşılıksız öde
me ve tesis maliyetlerine katılmak şekilleri, faiz, geri
ödeme, erteleme, fonla ilgili olarak T. C. Ziraat Banka
sınca yürütülecek işlemler ve diğer hususlar yönetme
likte gösterilir.
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Bu kanunla ilgili açılmış kredilerden faiz alınmaz.
BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
Hesap Dönemi ve Denetim :
Madde 6. — Fonun hesap dönemi malî yıldır.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı fonun ita ami
ridir. Malîye Bakanlığınca bu Bakanlık emrine bir
fon saymanı atanır.
Bilanço ve kesinhesap, ertesi yılın Temmuz ayı
içinde Sayıştaya verilir. Sayıştayca denetim, yönet
melikteki esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle
yapılır.
BAŞKAN — Madde hakkında sayın gruplar adı
na söz alan yok.
Şahısları adına söz alan Sayın Mehdi Keskin, Sa
yın Osman Aykul, Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sa
yın Ekrem Kangal, Sayın Celâlettin Ezman ise ko
nuşmaktan feragat etmişlerdir.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
İstisna ve Muaflıklar :
Madde 7. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili;
A) Fon harcamaları Genel Muhasebe ve Artır
ma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine bağlı de
ğildir.
B) Başvurmalar, bildirimler, düzenlenecek senet
ler, tasarruf belgeleri ve benzeri kâğıtlarla, resmî mer
cilerce ve noterlerce yapılacak işlemler her türlü ver
gi, harç ve resimlerden muaftır.
BAŞKAN — Madde hakkında sayın gruplar adı
na söz istemi yok.
Şahıslan adına söz isteyen Sayın Mehdi Keskin,
Sayın Osman Aykul, Sayın Tufan Doğan Avşargil,
Sayın Ekrem Kangal, Sayın Celâlettin Ezman feragat
etmişlerdir.
Başka söz istemi yok. Değişiklik önergesi yok.
Maddeyi okunan şekliyle oylannıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylamaya katılmayan sayın üye var mı?..
Yok. AçJk oylama işlemi bitmiştir, lütfen- kupaları
kaldırınız.
8 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 8. — Bu Kanunun Gıda Tanm ve Hay
vancılık Bakanlığına yüklediği görevleri yürütmek
üzere Bakanlık bünyesinde bir Afetler Dairesi kuru
lur.
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Daire, bir başkanm yönetiminde başkan yardım
cıları jle gerektiği kadar uzmanlık, müdürlük, bir fon
saymanlığı ve bunlara bağlı bürolardan oluşur. Dai
renin taşradaki hizmetleri il ziraat ve veteriner kuru
luşlarınca yürütUIUr.
BAŞKAN — Madde hakkında sayın gruplar adı
na söz isteyen yok.
Şahıslan adına söz isteyen Sayın Mehdi Keskin,
Sayın Osman Aykul, Sayın Tufan Doğan Avşargil,
Sayın Ekrem Kangal, Sayın Celâlettin Ezman fera
gat etmişlerdir.
Başka söz istemi yok. Değiştirme önergesi yok.
Maddeyi Okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9 ncu maddeyi okutuyorum :
Ceza Hükümleri;.
Madde 9. — Afet bölgelerinde felâkete uğra
yanlara bu Kanuna göre bedelli veya bedelsiz ola
rak verilen iş veya irat hayvanlannı, 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 OOO
ı ı liraya kadar ağır para cezasına ve bu mallara,
kimin elinde olursa olsun, e1] konulmasına, mevcut ol
madıktan takdirde Dedelerinin tazminine hükmolunur.
Yukanda sözü edilen suçlara ilişkin davalar Sulh
Ceza Mahkemelerinde görülür.
BAŞKAN — Madde hakkında sayın gruplar adına
söz istemi yok.
Şahıslan adına söz isteyen Sayın Mehdi Keskin,
Sayın Osman Aykul, Sayın Ekrem Kangal, Saym
Celâlettin Ezman feragat etmişlerdir.
Madde üzerinde Saym Tufan Doğan Avşargil söz
istemektedirler. Buyurunuz Sayın Avşargil.
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlanm;
9 ncu^madde, ceza hükümlerini getirmektedir. Fe
lâkete uğrayan vatandaşlarımızdan, kendilerine be
delli veya bedelsiz olarak yardım yapıldığı zaman,
bunlan 2 yıla kadar satanlara bir kısım cezalar dü
zenlemektedir.
Burada benim dikkatimi iki nokta çekmektedir.
Birincisi; «bedelli veya bedelsiz» diyor.
Şimdi, bir vatandaşa, Devlet, afete uğradığından,
zarara uğradığından dolayı, bedeli karşılığında yar
dım yapıyorsa ki, bu bedel nakdî yardım da olabilir
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veya kendisine kredi açmak suretiyle olabilir; kendi
sine bankadan kredi açıldığı zaman, er veya geç bu
krediyi ödeyecek demektir. Yani vatandaş parası ile
bir malı alıyor. Vatandaş parası ile bir malı aldıktan
sonra, yani, zarara uğradığının karşılığım aldıktan
sonra, bunu satmasının ayrıca cezayı müştekim bir
tarafı Olmadığı kanısındayım.
Yani, mademki kredi alıyor ve bunu vadesi içe
risinde kendisi ödeyecektir. O halde buna ceza dü
zenlemek, kanaatimce olanaksızdır. Ben, «bedelli ve
ya» cümlesi çıkarılarak, bedelsiz olarak alındığı za
man ancak kendisine ceza düzenlenmesini öngörüyo
rum; bir.
Bir de, dikkatimi çeken bir nokta var. Vatandaş
herhangi bir şekilde zararını kurtarabilmek için bir
kısım yardımlar aldı ve bunu, diyelim ki, bedelli de
ftîdı .Bedeli, biraz önce arz ettiğim gibi, ödeyecektir.
Ama, iki seneyi doldurmadı da, onıbeş gün, bir ay son
ra çifçilikten vazgeçti, yani «Ben artık bu üretimi
yapmıyacağım dedi». Şimdi, illâ da siz bunu, «Bura
ya bağlanacaksınız, aldığınız bu şeyi burada değer
lendireceksiniz» diye vatandaşı - buraya bağlamanın
bence anlamı yoktur.
Bu bakımdan, bu iki noktadan Komisyon bu
maddeyi düşünmek zorundadır, önergemde belirt
tiğim gibi, hiç olmazsa bedeli karşılığında aldığı şey
lerden ceza görmemesi gerektiği kanısındayım.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Avşargil.
Madde hakkında başka söz isteyen?. Yok.
Bir önerge var, okutuyorum:
Snyin Başkanlığa
Görüşülmekte olan yaşanın 9 ncu maddesinin ikin
ci satırında bulunan; «bedelli veya» kelimelerinin çı
karılmasını saygı ile öneririz.
Kayseri
Tunceli
Tufan Doğan Avşargil
Hasan Yıldırım
Artvin
Eskişehir
Ekrem Sadi Erdem
Murat Kâhyaoğlu
Erzincan
Nurettin Karsu
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL <Adıyaman) — Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Siz, madde
üzerindeki izahatınızı da açıkladınız.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge reddolunmuştur.
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Maddeyi okunan şeklîyle oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... 9 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir.
10 ncu maddeyi okutuyorum.
Yönetmelik :
Madde 1% —- Bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren altı ay içinde, kanunun uygulama şeklini ve
kanunun yönetmeliğe bıraktığı hussuîarı düzenlemek
üzere bir yönetmelik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu
kararıyle yürürlüğe konur.
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz
yok.
Şahısları adına Sayın Mehdi Keskin?. Yok. .
Sayın Osman Aykul, Buyurun.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan,
saym milletvekilleri;
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının
10
ncu maddesi; bu kanun çıktığı takdirde getirilecek
yönetmelik esaslarından bahsetmektedir. Elbette bir
kanunun uygulanabilmesi ve ondan arzuladığımız
şekilde halkımızın yararlanabilmesi için bazı esaslar,
kıstaslar ve ilkelerin yönetmeliklerle getirilmesi ge
rekir.
Bu maddede 6 ay hükmü konulmuş, özellikle ül
kemizde, doğal olaylar sık sık zuhur etmektedir
ve bundan halkımızın büyük çoğunluğu zarar gör
mektedir.
Bu yönetmelik işleri - çeşitli bakanlıklarda görüp
izlediğimiz kadarı ile - gecikmelere sebep olmakta
dır. Bu gecikmelerin yanı sıra, «İşte efendim, bakan
lıkta, hazırlandı, Bakanlar Kuruluna sevk edildi ve
Bakanlar Kurulunun kararından çıktı» denilinceye
kadar, yani çıkarılıncaya kadar büyük bir süre geçi
yor.
V

Biz bazı arkadaşlarımızla birlikte bir değişiklik
önerisi hazırlayarak, bu sürenin daha da kısaltılması
için bir önerge vermiş bulunuyoruz ve bu sürenin
«6 ay» olması yerine «3 ay» olmasını talep ediyoruz.
Onun için doğal olaylardan zarar gören köylüle
rimizin imdadına bir an önce yetişebilmek ve gerçek
ten bu yönden büyük zararlara uğrayan, özellikle
toprak zararlarına uğrayan köylülerimizi bu durum
dan korumak için bu sürenin kısaltılmasında yarar
görüyorum.
Bir yerde, bakıyorsunuz yıllardan beri ihmale uğ
radığından dolayı bir sel felâketi oluyor; o köyün
çevresinde ne kadar verimli toprak varsa, hepsini to
parlayıp, süpürüp çaylara, derelere götürmek sure-
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tiyle oraları çöl ve kıraç araziler durumuna sokmak
tadır. Geçen yıl Burdur'un merkeze bağlı Eğneş kö
yünde böyle bir sel felâketi ile köylülerimiz karşı
karşıya geldiler. Biz, kendilerinin Parlamenterleri ola
rak imdatîarına yetişmemize rağmen, Hükümet, da
ha doğrusu Devletin valisi, çeşitli ilgililer, «Bu konununun üzerine süratle eğilip çeşitli projeleri hazırla
mak suretiyle bu köy ve arazisini doğal afetlerden,
sel felâketinden kurtaracağız» dedikleri halde, bu
güne kadar, aradan 1,5 yıl geçmiştir, her hangi bir
ağaçlandırma faaliyetinin, sel afetinin önünü açacak,
yolunu saptıracak ve başka mecralara doğru yönel
tecek bir çalışmanın olduğunu görmedik ve izleye
medik.
Gerçekten, Anadolunun iç kesimlerine doğru açıl
dığımız zaman şunu görüyoruz: Ankara'da, İstanbul'
da, İzmir'de meseleleri o büyük şehirlerin havasına
göre değerlendirmek kolaydır. Aslında Anadolunun
içine doğru açıldığımız zaman, araziler çoraklaşmak-'
ta, sellerin, taşkınların Önünde verimli araziler de
nizlere doğru* sürüklenip götürülmektedir. Ülkeyi hep
beraber bu çoraklıktan ve çıkmazdan kurtarmak için,
şimdi geç de olsa palyatif bir tedbir olarak bu yasa
yı çıkarıyoruz. Bu yasanın çıkarılması ile de Türki
ye'nin ve köylülerin temelli kurtulacaklarım sanmı
yorum ve buna inanmıyorum. Fakat, palyatif bir
tedbir olarak, geçici de olsa, şimdi hazırlanmış olan
bu kanun tasarısını hep beraber görüşüp çıkarmaya
çalışıyoruz.
Türkiye'de arazi çölleşti, ormanlar tükendi ve bu
günkü işbaşında bulunan sayın Cephe Hükümeti bu
meselelerin üzerine, bizim anladığımız manada, ge
çerli ve gerçek olarak yönelmediği sürece artık Türk
milletinin Anadolu'yu da terk edip dünya üzerinde
yerleşebileceği- başka bir toprak yoktur.
Orta Asya'dan göç etmişiz; Anadolu'ya geldiği
miz zaman en bayındır şeklinde bulmuşuz o zaman
bu toprakları; her türlü yabanî hayvanlar, ormanlar
çeşitli varlıkları ile karşı karşıya gelmişiz ve o nimet
lerden, o varlıklardan yararlanmışız.
Şimdi, bugün, ülkemizin, içinde bulunduğu bu
durumlardan,kurtarılabilmesi için Devletin, Anayasa
ya've bu çıkaracağımız yasalaca göre üzerine düşen
görevlerini, bilinçli bir şekilde, herhangi bir partizan
lık veya siyasî gözetim düşünmeden, üzerine düşen
görevleri yapması ve yoksul Türk köylüsünün yanın
da, o Anadolu'nun cefasını, çilesini çeken halkın ya
nında Devletimizin yerini alması gerekmektedir. Bu
görevlerin hızlı olarak yapılabilmesi için de, bizim,
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üzerimize düşen görevleri yapmamız, bizim için en
büyük bir görev ve şereftir.
Bu düşünce içerisinde, - önergemiz de okunduğu
zaman görülecektir - bu maddede gerekli bir deği
şikliğin yapılmasının yararlı olacağını ummaktayım.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykuî.
Buyurun Sayın Avşargil.
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) —
Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Kangal?.. Konuşmuyorsunuz.
Sayın Ezman?. Yok.
Madde üzerinde başka söz isteyen?. Yok.
Değiştirge önergesi var, okutuyorum:
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan yasanın 10 ncu maddesinde
yer alan altı ay yerine 3 ay hükmünün konulmasını
saygıyla öneririz.
Kayseri
Burdur
Tufan Doğan Avşargil
Osman Aykuî
Eskişehir
Manisa
Murat Kahyaoğlu
Hasan Zengin
Sakarya
Kars
Hayrettin Uysal
Hasan Yıldırım
BAŞKAN — Komisyon?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın Aykul,
önergenizi açıkladınız.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.
Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmiştir efendim.
Maddeyi değişik şekliyle okutacağım.
Yönetmelik :
Madde 10. — Bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren üç ay içinde, kanunun uygulama şeklini ve
kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek
üzere bir yönetmelik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu
kararıyle yürürlüğe konur.
BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza
arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul
edilmiştir.
11 nci maddeyi okutuyorum :
Yürürlük ve Yürütme :
Madde 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok.
Değiştirge önergesi var, okutuyorum:
93 —
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Millet Meclisi Başkanlığına
381 Sura Sayılı Kanun Tasarısının 11 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile öne
riyoruz.
Madde 11. — Bu kanunun hükümleri 28 Şubat
1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Eskişehir
Urfa
Niyazi Onal
Celâl Paydaş
Erzincan
Bolu
Nurettin Karsu
Abdi özkök
Denizli
Hüseyin Erçelik
BAŞKAN — Komisyon?..
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
Sayın özkök, önergenizi açıklayacaksınız; buyu
run efendim.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Bundan önceki maddede, kanunun çiftçilerimiz
lehine çabuk yürürlüğe girmesini teminen, yönetme
liğin 3 ayda hazırlanmasını sağladık, 6 aydan 3 aya
indirdik. Şimdi yürürlüğe girme maddesi de kısalırsa,
tabiatıyle çiftçilerimizin lehine olacaktır.
Şimdi, bundan önceki bir maddeyle, 4 ncü mad
deyle bir fon kuruyoruz. «Bu kanun gereğince yapı
lacak yardımları ve harcamaları karşılamak üzere, ilk
mali yılda Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
bütçesine konulacak ödenekle bir fon teşkil olunur.»
dedik. Şimdi bütçe ile ilgili bu. Bütçeler gecike
cek; ondan sonra ilk malî yıl; yönetmelik de ha
zırlanacak,.. Belki fon tesis edilemediği için, ta ge
lecek malî yılda bir fon kurulmasına gidilecek. Onun
için bu teklifi yaptık. Yani kanun çıkacak ve fa
kat gecikecek biraz. Bütçe de geçmiş olacak, ondan
sonra fonun tesisi gecikecek.
Bu bakımdan, fonun da çabucak tesisini temin
bakımından, yürürlüğe giriş maddesinin malî yıl gir
meden önce olmasını sağlamak amacıyle bu öneriyi
verdik. Eğer bu şekilde kabul ederseniz çiftçinin le
hine olur ve zamanında fon tesis edilir ve de gereken
yardımlar zamanında yapılmış olur. Bir sene gecik
mez.
Bu bakımdan, oylarınızın bu yönde kullanılmasını
rica eder, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkök.
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önergeyi yeniden okutup oylarınıza arz edeceğim :
(Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler lütfen işaret
buyursun... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir efendim.
Maddeyi yeni şekliyle okutup oylarınıza arz ede
ceğim :
Madde 11. — Bu Kanunun hükümleri 28 Şu
bat 1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
•••
12 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Değiştirge önergesi yok.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümü üzerinde son söz, lehje; Sayın Ek
rem Kangal, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın
Hasan Zengin, Sayın Abdülkadir öncel. Sayın Abidin
İnan Gaydalı aleyhte.
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, grup adına tümü üzerinde konuşabilir
miyim?
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır; 1 lehte, 1
aleyhte milletvekillerine söz verme hakkımız var.
Sayın Ekrem Kangal, lehte buyurun efendim.
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Tasarının tümü üzerinde lehte görüşlerimi söyle
meden önce bir konuyu açıklığa kavuşturmak isti
yorum.
Tasannın müzakeresi esnasında söz alan değerli
arkadaşlanm, bu tasarının, Türk tanmımn önemli
sorunlanndan biri olan erozyon konusuna ışık tuta
cağına ve erozyon konusunda önemli atılımlar yapa
cağına dikkati çektiler ve görüşlerini söylediler. Benim
anladığım kadanyle Türkiye'de 25 milyon hektarlık
tarım arazisinin 15 milyon hektanndan fazlasında
şiddetli, orta şiddetli-ve çok şiddetli olmak üzere
erozyon afeti vardır ve 1970 fiyatlanna göre de bu
nun malî portesi asgarî 250 milyar Türk Lirasının
üzerindedir. Bu tasannın Türk tanmımn bu denli
önemli meselesinde, gerek erozyon ve gerekse drenaj
işlerinde, yardımcı olamayacağını ve esasen bu amaç
la hazırlanmadığım ve Yüksek Heyetin huzuruna
94 —
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getirihnediğini zannediyorum. İleride uygulamada
yanlış bir anlaşılmaya meydan verilmemesi bakanın
dan, bu konuyu vurgulamakta fayda umuyorum.
Esasen, halen komisyonlarda olduğunu tahmin
ettiğim Toprak ve Su Kaynaklarmm Korunması ve
Geliştirilmesi kanunu tasarısı vardır. O zaman eroz
yon konusunun önemi ve bu erozyon konusunda Ba
kanlığın ve ilgili kuruluşların ne denli yardımcı ola
cağı burada görüşülür, tartışılır ve bir çözüm yolu
aranır.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; köy ve köy
lü sorunları konusunda, geçen gün bir konuşmamda
da belirttiğim gibi, bu yasama yılımızda şükranla
gördüğümüz şekilde önemli kanun tasarı ve teklifleri
gelmekte ve Parlamentomuzun değerli üyeleri de, bir
yanş içerisinde bu tasarı ve tekliflerin köye ve köy
lüye daha faydalı bir hale gelmesi için elbirliği ve
gönül birliği ile büyük bir çaba göstermektedir. Bu
nu şükranla kaydetmek istiyorum.
Bugüne kadar köy ve köylü için çok şey söylen
miş; ama gerçekte köye devlet tarafından giden ya
tırımlar, gerek altyapı hizmetleri gerek kredi imkân
ları ve gerekse diğer hizmetler yönünden köylü daima
en nasipsizdir sektör olarak kalmıştır. Köy yollarında
böyle olmuştur, içmesuyunda böyle olmuştur, elekt
rikte böyle olmuştur, okulda böyle olmuştur, kredide,
tohumlukta ve hemen her kısımda köylü en nasipsiz
sektör olarak kalmıştır ülkemizde.
Böyle olmasına rağmen köylü, sorunlarına ters ge
len, kendi çıkarlarına ters gelen ve sorunlarına çö
züm getirecek bir organa kavuşmak bakımından da
en nasipsiz kitle olarak kalmıştır ülkemizde, Türkiye'
de. Bugün Devlet memurlarının Emekli Sandığı, işçi
nin Sosyal Sigortası, esnafın BAĞ - KUR'u, tüccar
ve sanayicinin Ticaret ve Sanayi Odası gibi organ
ları varken ve sorunlarını kamuoyuna mal etme im
kânları varken, köylümüz bu denli önemli bir organ
dan yoksun kalmış, Türkiye Ziraat Odaları cılız se
siyle köylünün sorunlarını kamuoyuna mal etmek ve
köylüye önemli yardımlarda bulunmakta daima eh
geride kalmıştır.
Hal böyle iken, bizim gerek 1, gerek 2, gerek
3 ncü planlarımızda da tarım sektörü içini özellikle
son Planda, Üçüncü Planda yanlış bir uygulamaya
girilmiş, tarımla sanayi arasında bir yanş başlatılmış,
bu yarış her zaman için tarımın aleyhine, sanayinin
lehine çözülmeye kalkılmıştır.
Şimdi, hazırlanmakta olan Dördüncü Plandan da
aynı yola gidildiğini görüyor ve bundan kuşku
— 95
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duyuyoruz. Ama inancımız şu ki; Sayın Tarım Ba
kam Korkut özaFm bu konuyu bizim gibi düşün
düğünü ve hazırlanacak Dördüncü Planda, Üçüncü
Plandaki gibi tarımı sanayiden daha geriye itmeye
imkân vermeyeceğini, tüm gücünü bu konuda sarf
edeceğini bekliyor ve inanıyoruz.
Değçrli arkadaşlarım, köylü bu dununda iken,
her yıl doğal afetler, Türkiye gibi özelliği olan, ge
niş bir mesafesi olan ve her bölgesinde değişik iklim
türleri, değişik mahsul çeşitleri olan bir ülkede doğal
afetler de çığ gibi büyümüş, geçen Hükümetler köy
lüye bu yönden gerekli yardımı yapmadığı için, köylü
hep doğal afetlerin altında ezilmiştir; yalnız kendisi
değil, mahsulü için de böyle olmuştur, hayvan varlığı
için de böyle olmuştur, tüm üretim alet ve edevat
ları için de böyle olmuştur. Biz ne yapmışız buna
karşılık? Hemen hemen hiç bir şey yapmamışız, bu
konuda ciddî bir girişimde bulunmamışız.
BAŞKAN — Sayın Kangal bir dakikanızı rica
edebilir miyim?
İçtüzüğümüz, «son sözün kısa ve reyinizin ren
gini belirtme istikametinde olduğunu» söylüyor. Müm
kün olduğu kadar kısa ve mevzu ile ilgili görüşleri
nizi bildirirseniz, daha fazla ihlâl etmemiş olursunuz.
EKREM KANGAL (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; Sayın Baş
kanın görüşü çerçevesinde konuşmamı kısaca bağlı
yorum.
Doğal afetlerle ilgili olarak Üçüncü Planda da •
maddeyi okumuyorum - kesin yargı Olmasına rağ
men, bu konuda bugüne kadar bir girişimde, ciddî
bir girişimde bulunulmamıştır. Nihayet, bu tasan ye
ter ölçüde soruna çözüm getirmemekle beraber, bir
çerçeve tasan obuası bakımından ve ileride çıkanlmasını yürekten dilediğimiz Tanm Sigortası Kanu
nuna ışık tutması ve daha önceki konuşmamda da be
lirttiğim gibi, gerek kamu görevlilerinin, gerekse çift
çilerin eğitimi bakımından, geleceğe yönelik eğitimi
bakımından önemli hükümler taşıdığı yönünden müs
pet mütalaa ediyorum ve müspet oy vereceğimi Sa
yın Başkana ve değerli arkadaşlanmm bilgilerine su
nuyor, teşekkür ediyorum arkadaşlanm.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal.
Buyurun Sayın Gaydalı.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkanım,
Komisyon çalışmalan yeni bitti, demin kupaya arz
edeceğimiz oylan kullanamadık, eğer sayım bitmedi
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BAŞKAN — Oy verme işlemi bitti, maalesef.
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Çiftçilerimizin emek ve mallarının korunmasında
muvafık, muhalif gruplarımızın ve Hükümetimizin
hemfikir olduklarım müşahede etmek, sonsuz sevinç
ve gururumu mucip olmuştur; şükranlarsın* arz ede
rim.
Ancak, çekirdekten yetişmiş bir çiftçi arkadaşınız
olmam hasebiyle bu güzel, bu sabırsızlıkla beklenen
kanun, büyük eksikliklerle çıkmaktadır; bu hususu
belirtmek için bu kanunun aleyhinde söz almış bu
lunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, afete uğrayacak çiftçi
malları belirtilirken, bariz bir noktada büyük bir
yanılgı vardır :
«Tanm ürünü» denmiş, kesip atılmıştır. Korunga
kaba yemdir. Üç türiü korunga vardır : San korun
ga, kırmızı korunga, tabiî korunga. Kırmızı korun
ga, tohumunu ektiğin zaman tarım ürünü olacak;
merada tabiî korunga vardır, kendinden yetişme var
dır; çiftçinin emeği ile parsellediği arazisinde korun
ga vardır. Ekmediği için tarım ürünü sayılmıyor...
Bu büyük bir eksikliktir.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Öyle bir şey yok, ina
nın bana.
ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Var
elendim, arz edeyim.
Muhterem arkadaşlarım, tanında çalışan birçok
vatandaşımız, münhasıran hayvancılık yapmaktadır.
Sayın Tanm Bakanımız bilirler, Göle ile Kars ara
sında o güzelim meralarda, tabiî meralarda konu
mu yapar, hayvancılık yapar. Bir avuç tohum ekmez.
Tabiatın o yöreye bahşettiği nimetlerden faydala
nır; biçenek olarak muayyen bir sahayı parseller,
ayınr; fakat ekmediği için bu tanm ürünü sayılmaz.
Bu çok büyük bir çelişkidir çiftçilerimizin mallarının
korunmasında.
Tarım ürünlerinden hayvan yemi olarak bir de
üçlüce vardır. Bu hem tabiî olarak vardır, hem de
tohumdan yetiştirilir. Herhangi bir kültür arazisine
fazla su, fazla gübre verdiğiniz takdirde kendiliğin
den üçlüce ohır. Bunu tarım ürünü saymayacak mı
yız? Mutlaka bir araziyi sürüp oraya bir avuç to
hum mu atmak lâzım? Allah'ın vermiş olduğu ni
meti 4e değerlendirmek lâzım ki, bu tabiî meradan
elde etmiş olduğu otlarla hayvancılık yapmaktadır,
hayvanlarını yetiştirecektir. Bu bir hasara uğradığı
zaman arkadaşlanyle, kardeşleriyle, köylü civar kom*
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şu ve arkadaşlarıyle, bunun tefriki nasıl yapılır? Bu,
kanunca imkânsızdır.
Bu kanunun çıkışında, maddelerde, başlangıçta
arz ettiğim gibi, bütün parti grupîan beraber oy kul
landılar; değişiklik önergeleri hariç. Bir arkadaşım
değişiklik önergesi verdi; «Bu fondaki paralar baş
ka hiç bir maksatla kullanılmaz» diye. S© öneriye
Komisyon katılmadı, oylamada katıldı. Böyle acaip
çelişkilerin bu güzelim kanunda olmaması gerekirdi.
Bu kanunun esprisinde ben de sizlerle beraberim.
En çok özlediğim, sabırsızlıkla özlediğim bu kanu
nun komisyonlardan geçişi sırasında, maalesef Tür
kiye'de değildim, ağır rahatsızlığım nedeniyle teda
vide bulunuyordum; Komisyona gider bu durumları
da açıklardım. Bunlan dile getirmekteki maksadım,
bu kanunun tatbikatı için hazırlanacak yönetmeliğe
bir ışık tutulması bakımındandır.
Muhterem arkadaşlarım, çok önemli bir konuya
daha değinmek isterim. Köylü mallarında yangına
karşı tedbir alınıyor. Yangına uğrayan bîr köylünün
malı karşılanacak. Bir de, çok istirham ederim, bu
noktaya dikkat buyurun; ateşsiz yangın vardır. Bu
ateşsiz yangın da nasıl olur? Evet muhterem arka
daşlarım, soııbahan rutubetli geçen yerlerde kaba
yem dediğimiz ot siloları, dışanda rutubet ahrsa,
sonbahar yağışlan erken ve çok olduğu takdirde, ot
yığınları alacağı rutubetten bir fermantasyona uğ
rar, yani iç bünyesinde bir çürüme tutar. Sabahın
erken saatla'nnda bu silolara bakıldığı zaman tepe
sinden, ateş tutturulmuş gibi duman çıkar ve kısa bir
zamanda yerle bir olur, katresi işe yaramaz bir hale
gelir. Buna karşı alacağımız tedbir nedir? Ha kibri
ti çakmış yakmışsın, ha tabiî afetler, kendi haline
terk edilmiş,, rutubetten fermantasyona uğramış git
miş. İşte bu sarahatte? bu kanunda olmadığı için
karşı çıktım. Yoksa bu kanunun esprisinde sizlerle
beraberim. Geç çıkmakla beraber, köylüye ışık tu
tacağı kanısındayım.
Hepinize hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydah.
Kanunun tümü üzerinde görüşmeler bitmiştir.
Tasarının tümü açık oylanmza sunulacaktır. Açık
oylamanın kutuların sıralar arasında gezdirilmek ve
biiâhara kürsü önünde bekletümek suretiyle yapılma
sı hususunu oylanmza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu karara göre gelecek birleşimde açık oylaması
yapılacaktır.

— 96 —

M. Meclisi

B : 32

13 ; 1 . 1977

O :1

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam)
BAŞKAN — Şimdi açık oylama neticelerini arz
edeceğim :
Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10
eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi-.
nin açık oylamasına 205 sayın üye iştirak etmiş, 201
kabul, 4 çekinser oy çıkmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması

nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasansımn oylamasına 186 sayın üye iştirak etmiş,
173 kabul, 6 ret, 6 çekinser oy çıkmıştır.
İki oylama da tekrarlanacaktır.
Saat 19.00 olmuştur, doîayısıyle vaktimiz dol
muştur.
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyle
görüşmek için 18 . 1 . 1977 Salı günü saat 15.00'te
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanına Saati : 19.00
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddeden
Çekinser

: 450
: 186
: 173
: 6
: 6

Oya katılmayanlar : 261
Açık üyelikler : 4
[KabıM edenler]
ADANA
Cihat Bilgehan
Osman Çıtırık
İbrahim Behram Eker
Mehmet Hulusi özkul
BİTLİS
Emin Bilen Tümer
Abidin İnan Gaydalı
ADIYAMAN
BOLU
Halil Ağar
Harun Aytaç
Kemal Tabak
BURSA
Abdurrahman Unsal
Emin Acar
AFYONKARAHİSAR
Ali Elverdi
Mehmet Rıza Çerçel
lîalil Karaatlı
İbrahim Elmalı
ÇANAKKALE
Ali İhsan Ulubahşi
• Zekiye Gülsen
Refet Sezgin
AĞRI
ÇANKIRI
Cemil Erhan
Mir Bahıattıin. Yardıımcı Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok
ANKARA
DENİZLİ
Hüsameddin Akmumcu
Sami
Arslan
Orhan Alp
Hüseyfcı ErçeMk
Kemıal Ataman
Rıza Gençoğlu
î. Halkkı Ketenoğlu
DİYARBAKIR
Kâmil Kınlkoğ'lu
Haılit
Kahraman
1. Hakkı Kıöylüoglu <
EDİRNE
önder Sav
llhami Ertem
llyas Seçjkin
ELAZIĞ
ANTALYA
Rasim Küçülkel
Ömer Buyrukçu
ERZİNCAN
Fahri özçelik
Hüsamettin Atabeyli
ARTVİN
Hasan Çeitinkaya
Nurettin Karsu
Ekreon Şadd Erdem
ERZURUM
AYDIN
Rasim CinislaU
Mutlu Menderes
Rıfkı Danışman
İsmet Sezgin
Selçuk Erverdi
Behiiç Tozkoparan
Korkut özal
BALIKESİR
Zekâi Yaylalı
Mustafa Kercraü Alver

ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Murat Kâhyaoğlu
Ayşe Aliye Koksal
GAZİANTEB
Mehmet Bozgeyik
Mustafa Güneş
Mehmet özkaya
Orhan, Tokuz
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Eriamen
GÜMÜŞHANE
Erol Tuncer
Turgut Yücel
HATAY
Sabri ince
Malik Yılman
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Mustafa Cesur
Yusuf Uysal

.

İÇEL
Süleyman Şimşek
İSTANBUL
Hasan Basri Akgiray
Q^han Birgit
t. Fehmi Cumalıoğlu
Vahit Yaşar Çalın
Süleyman Arif Emre
Orhan Eyüboğlu
Nilüfer Gürsoy
Abdurrahman Köksaloğlu
Fatma Gülhis Mankut
Necdet ökmen
98 —

ilhan Özbay
M. Kâzım özeke
A, Doğan Öztunç
llhami Sancar
İhsan Toksan
Metin Tüzün
Necdet Uğur
Cemil Yavaş
İZMİR
Âdil Demir
Ali Naili Erdem
Şinasi Osma
A. Kemal önder
Remzi özen.
Cemal Tercan
Neccar Türkean
KAHRAMANMARAŞ
ismet Ağaoğlu
Halit Evliya
Mehmet Pamuk
KARS
Cemdi Ünal
KASTAMONU
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Tufan Doğan Avş&rgil
Cemaıl Cebeci
Selçuk Jjmamoğlu
Hayrettin Nakilboğlu
Kâmil özsanyıldiK
Meıhmet Yüceler
KIRKLARELİ
Mehmeıt Atagün
KIRŞEHİR
Sait Şayiam

M. Meclisi
KOCAELİ
Sedat Akay
Sabri Yahşi
KONYA
Şener Battal
İsmet Büyükyaylacı
Muzaffer Demirtaş
Kemâleıttdn Gökakın
Ali Kölkbudak
KÜTAHYA
Ahmet Mahir Ablum
Ahmet Haşim Benli
İlhan Ersoy
Mehmet Ersoy
MALATYA
Mehmet Turhan Akyol
Mehmet Delikaya
Hakkı Gökçe
Ahmet Karaaslan
Celâl Ünver
MANİSA
Ahmet Balkan
Süleyman Çağlar
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Necmi özgür
Hasan Zen<gin
MARDİN
İbrahim Aysoy
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
Ahmet Türk
MUĞLA
Ahmet Buldanlı
Unat Demir
MUŞ
Ahmet Hatmdi Çelebi
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
.
S. Yaşar Arıbaş
H. Avni Kavurmacıoğlu
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SAMSUN
Fahri Birer
Mustafa Dağıstanlı
Doğan Kitaplı
Hüseyin Özalp
Hayati Savaşçı
Fuat Uysal
İrfan Yankutan
SİİRT
İdris Arıkan
SİNOP
| Tevfiük Fikret övet

RİZE
O. Yılmaz Karaosımarı-•
oğlu
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Nadir Lâtif İslâm.
|

SİVAS
Enver Akova
Ahmet Duıraikoğlu
Ekrem Kangal
M. İhsan Karaçam

Mehmet özgür
Ahmet Şener
URFA
Abdülkadir öncel
CelM Paydaş
UŞAK
Orhan Dengdz
Kadir özpak
Ahmet Yılmaz
VAN
Kinyas Kartal
YOZGAT
İhsan Aralan
Ali Fuat Eyüpoğlu
Mustafa Asri Ünsür
Ömer Lütfi Zararsız

TOKAT
Feyzuldaflı DeğerM
Ali Kurt
Haydar Ulusoy
TRABZON
Ömer Çaikıroğlu

ZONGULDAK
Ahmet Ndhat Akın
Zekâi Altmay
Orhan Göncftoğlu
Cahit Karakaş

[Reddedenler]
ESKİŞEHİR
Nıîyazi Onal
İÇEL
Hikmet Baloğlu

İSTANBUL
Mehmet Emin Sungur
KIRKLARELİ
Tankut Akalın

Mehmet Dedeoğlu
TRABZON
Âda A l Cinel

(Çekinserler)
BİNGÖL
H. Celâl ettin Ezman
BOLU
Müfit Bayraktar

EDİRNE
İlhan Işık
Cevat Sayın
[Oya

ADANA
Mehmet Can
Hasan Cerit
Erol Çevikçe
llter Çubukçu
Yılmaz Hocaoğlu
Selâhaftin Kılıç (B.)
Battal Koksal
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğhı
Alparslan Türkeş (B.)

ELÂZIĞ
A. Ortfıan Senemoğllü
SİVAS
Ahmet Arıkan

ADIYAMAN
Ramazan Yıldırım
AFYONKARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu
Süleyman Mutlu
Mete Tan (t. Ü.)
Şükrü Yüzbaşıoğlu
' AĞRI
Rıza Polat
Kerem Şahin
AMASYA
Hasan Bütüner

Katümay'anlarJ
Orhan Kayıhan
Hüsnü Cahit. Koçkar
Vehbi Meşhur
ANKARA
Muammer Alıcı
Oğuzhan Asiltürk (B.)
Oğuz Aygün
Osman Ceran
Orhan Eren
M. Kemal Erkovan (B.)
Necdet Evliyagil

I Muistafa İmirzalıoğsliu
I M. Rauf Kaademir
I Oahit Kayra
I İbnahiîm Saffet Omay
rCevait önder
I Hasan özçelik
I Ferdha Fatma öztürto
I Fikri PehOdvanlı
I Sabadıattin Selek
I H. Turgut Toiker
I Yuısui Ziya Yoğe»
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ANTALYA
ÇORUM
ihsan Ataöv
Cahit Angın
Deniz Bayfcal
Yakup Çağlayan
Abdjıırradıiim Erdem
Etem Eken
Faiz Şarlar
Yasin Hatiboğlu
Remzi Yılmaz
Kasım Parlar
ılışan Tombuş
ARTVİN
Turhan Utku
Turgut Altunkaya
DENİZLİ
Sabit Osman Avcı
Fuat Aveı
AYDIN
Hasan Korfkmazcan
Isa Ayhan
Hüdai Oral
M. Şükrü Koç
DİYARBAKIR
Nahit Menteşe (B.)
Hassan Değer
BALIKESİR
Abdüllâtif Ensarioğıkı
Ahmet Akçeel
Reoaii lökenderoğlu
İlhan AyteMn
Bahattin Karakoç
N«oati Cebe
Mahmut Kepotlu
Ahmet ihsan Kırımlı
Mahmut Uyanık
Sadullah Usumi
Orhan Üretmen
EDİRNE
BİLECİK
Veli Gülıkan
Muzaffer Erdem
ELAZIĞ
Mehmet Ergül (l.Ü.)
Atillâ Atiilâ
BİNGÖL
Ömer Naimi Barım
Abdullah Bazeneir
Hasan Buz
BİTLİS
ERZURUM
Milliyettin Mutlu
Yahya Akdağ
Mehmet Fuat Fırat
BOLU
Ahmet Çakmak (B§k. V! Gıyasettin Karaca (B.)
ismail Haikkı Yıldırım
Kemal Demir (B.)
Abdi özkök
ESKİŞEHİR
BURDUR
Orhan Oğuz
Osman Aykul
Seyfi Öztürk (B.)
Faik Kırbaşh
GAZİANTEP
Ali Sanlı
ibrahim Hortoğılu
BURSA
İmam Hüseyin Incioğlü
Mehmet Emekli
Mehmet Özrnen
Hasan Esat Işık
Yusuf öztürkmen
Cemal Külâhlı
GİRESUN
Kasım önadım
Iha* ahim Etem Kılıç-oğlu^
H. Suat Sungur
(Bşk. V.)"
Mustafa Tayyar
Hasan Vamik Tekin
Mehmet Turgut
M. Emin Turgutaiİp
Ahmet Türkel
Orhan Yıılnraz
ÇANAKKALE
GÜMÜŞHANE
Murat Bayrak
M. Orhan Akkoyunlu
Osman Orhan Çaneri
(Bşk, V.)
Hasan Sever
Mustafa Karaman
HAKKÂRİ
ÇANKIRI
Mikail İlcin
Arif Tosyalıoğlu
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HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Mehmet Sait Reşa
Mehmet Sönmez
Ali Yılmaz (1. Ü.)
İSPARTA
Süleyman Demirel
(Başbakan)
İÇEL
Nazım Baş
ibrahim Göktepe
Itasim Gürsoy
Oral Mavioğlu
Çetin Yılmaz
İSTANBUL
Hasan Aksay (B.)
Abdullah Baştürk
Servet Bayramoğlu
Sadettin Bilgiç
Ferruh Bozbeyli
A. Bahir Ersoy
Mustafa Kara
Ali Nejat ölçen
Hüseyin özdemir
Osman Özer
Musıtafa Parlar
Cemal Suer
İsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Şükriye Tojk
Ali Topuz
Reşit Ülker
Halûk Ulanan
Engin unsal
İZMİR
Talât Asal
Kaya Bengisu
Alev Coşkun
Yüksel Çaknıur
Yücel Dirik
Yılmaz Ergenekon (B.)
Süleyman Genç
Coşkun Karagözoğlu
Orhan Demir Sorguç
İsmail Taşlı
Mahmut Türkmenoğlu
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KAHRAMANMARAŞ
Mel1 met Özdal
Ahmet Tevfik Paksu
Oğuz Söğütlü
Ali Zülfikâroğlu
KARS
Doğan Arash
Yasin Bozkuıit
Abdülkerim Doğru (B.)
Kemal Güven (Başkan)
Kemal Gkyay
Hasan Yıldırım
KASTAMONU
Vecdi İlhan
Mehdi Kesitin
Sabri Keskin
Hilmi öztürk
Sabri Tığlı
KAYSERİ
Mehmet Altmışyedioğla
Turhan Feyzioğlu (B.)
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
Memdüh Erdemir
KOCAELİ
ibrahim Akdoğan
Turan Güneş
Şevket Kazan (B.)
KONYA
Reşat Aksoy
Mehmet Oğuz Atalay
Bıahıti Dağdaş
Necmettin Erbakan (B.)
Mustafa Kubilay Imer
M. Necata Kalaycıoğllu
Hüseyin Keçeli
özer ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir
MALATYA
Hüseyin Deniz
MANİSA
Veli Bakirli
Mustafa Ok
Hilmi Okçu
M. Gündüz Sevil gen

M. Meclisi
önol Sakar
Süleyman Turnccl
MARDİN
Fehim Adak (B.)
Nurettin Yılmaz
MUĞLA
Adnan Akarca (î.)
Halil Dere
Ali Döğerli
MUŞ '
Telcin İleri Dikmen
Kasım Emre
NEVŞEHİR
j
Mehmet Sabni Dörtkol
Mehmet Zeki Tokin^r
NİĞDE
Mehmet Altmsoy (Bşk. V.)
Haydar Özalp
Azmi Yavuzalp
ORDU
Ata Bodur
Memduh Ekşi (Bşk. V.)
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Mustafa Kemal Gönül
Ferda Güley
Kemal Şensoy
Bilâl Taranoğlu
Senai Yazıcı
RİZE
Sami Kumbasar
Sûdi Reşat Saruhan
SAKARYA
Kenan Durukan
M. Vedat Önsal
İsmail Müftüoğlu (B.)
Hayrettin Uysal
vSAMSUN
Alı Acar
llyas Kılıç
Hilmi Türkmen
Al*
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SİİRT
Abdülbaka Cartı
Mehmet Neb.il Oktay
Aibdülkerim Zilan
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|
SİNOP
[ Mustafa Kaptan
Yalçın Oğuz
!
SİVAS
N. Nazif Aralam
Vahit Bozatlı '
| Vahdettin Karaçorlu
Mustafa Timisi
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Halil Başol (B.)
Nihan Ilgün
Ömer Kahraman
TOKAT
Hüseyin Abbasw
Öevat Atılgan
Ismadil Hakkı Birler
Ali §evki Erek (B.)
TRABZON
Ekrem Dükımen
H. Kadri Eyüpoğlu
Lütfi Köktaş

|

TUNCELİ
Nihat Saltık
| Süleymsan Yıldırım
URFA
Mehmöt Aksoy
Mehmet Celâl Bucaik
Necmettin Cevheri
Mustafa Kıılıç
Halil Milli
|
VAN
Ilışan Bedkhanoğîu
Muslih Göremtaş
Mehmet Salih Yıldız <
YOZGAT
Ilhami Çetin
Nediim Korkma*
ZONGULDAK
Kemal Anadbtl
Sebatı Ataman
Bülentt Ecevat
Fevzi Fırat
Mehmet Zeka Okur

[Açık Ü)melikler]
Aydın
Kars
Ordu
Trabzon

1
1
1
1
4

Yekûn

t» • •+»

"
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Küçiik Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 10 Eşit
Taksitle Faizsiz ödenmesine İlişkin Kanun Teklifine Yerilen Oyların Sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
45Q
"Üye sayısı
Oy verenler 205
Kabul edenler
Reddedenler
Çekin s erler
Geçersiz oylar
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

2C}1

241
4

[Kabul Edenler]
BALIKESİR
ADANA
Mustafa Komal Alver
Osman Çıtırık
Cihat Bilgehan
Battal Koksal
Necati Cebe
Emin Bilen Tüm er
ibrahim Behram Eker
ADIYAMAN
Orhan Üretmen
Halil Ağar
BİTLİS
Kemal Tabak
Abidin İnan Gaydalı
Abdurrahman Unsal
AFYONKARAHİSAR
BOLU
Mehmet Rıza Çerçel
Harun Aytaç
İbrahim Elmalı
Müfit Bayraktar
Ali İhsan Ulubahşi
Abdi özkök
AĞRI
BURDUR
Cemâl Erhan
Osman Aykul
Mir Bahattin Yardımcı
BURSA
Emin Acar
AMASYA
Orhan Kayıhan
AH Elverdi
Halil Karaatlı
ANKARA
ÇANAKKALE
Hüsameddin Akmumcu
Osman Orhan Çaneri
Orhan Alp
Kemal Ataman
Zekiye Gülsen
Kâmil Kırıkoğlu
Refet Sezgin
İsmail Hakkı Köylüoğhı
ÇANKIRI
önder Sav
Mehmet Ali Arsan
tlyas Seçkin
Nurettin Ok
ANTALYA
Deniz Baykal
Ömer Buyrukçu
Fahri özçelik
ARTVİN
Ekrem Sadi Erdem
AYDİN
Mutlu Menderes
İsmet Sezgin
Behiç Tozkoparan

ÇORUM
ihsan Tombuş
DENİZLİ
Sami Arslan
Hüseyin Erçelik
Rıza Gençoğlu
DİYARBAKIR
Halit Kahraman
EDİRNE
llhami Ertem

ilhan Işık
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Rasim Küçükel
A. Orhan Senem->ğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Hasan Çetinkaya
Nurettin Karsu ERZURUM
Rasim Cinisli
Rıfkı Danışman
Selçuk Erverdi
Korkut Özal
Zekâi Yaylalı
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Murat Kâhyaoğlu
Ayşe Aliye Koksal
Niyazi Onal
GAZİANTEP
Mehmet Bozgeyik
Mustafa Güneş
Mehmet Özkaya
Orhan Tokuz
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
Erol Tuneer
Turgut Yücel
HATAY
Sabri ince
Malik Yılman
İSPARTA
Ali İhsan Balım
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İÇEL
Hikmet Baloğlu
Süleyman Şimşek
Çetin Yılmaz
İSTANBUL
Hasan Basri Akgiray
Orhan Birgit
Ferruh Bozbeyli
I. Fehmi Cumalıoğlu
Vahit Yaşar Çalın
Süleyman Arif Emre
Orhan Eyüboğlu
Nilüfer Gürso>
Abdurrahman Köksaloğlu
Fatma Gülhis Mankut
Necdet Ökmen
Ali Nejat Ölçen
ilhan Özbay
M. Kâzım Özeke
A. Doğan Öztunç
llhami Sancar
Mehmet Emin Sungur
ihsan Toksan
Metin Tüzün
Necdet Uğur
Cemil Yavaş
İZMİR
Adil Demir
Ali Na'ili Erdem
Coşkun Karagözoğlu
Şinasi Osma
A. Kemal Önder
Remzi Özen
Cemal Tercan
Neccar Türkcan

M. Meclisi
KAHRAMANMARAŞ
ismet Ağaoğlu
Halit Evliya
Mehmet Pamuk
Ali Zülfikâroğlu
KARS
Doğan Araslı
Cemil Ünal
KASTAMONU
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Cemal Cebeci
Selçuk Imamoğlu
Hayrettin Nakiboğlu
Kâmil özsarıyıldız
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Tankut Akalın
Mehmet Atagün
Mehmet Dedeoğlu ,
KIRŞEHİR
Sait Şayiam
KOCAELİ
Sedat Akay
ibrahim Akdoğan
Sabri Yahşi
KONYA
Şener Battal
ismet Büyükyaylacı
Muzaffer Demirtaş
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Kemâlettin Gökakm
Ali Kökbudak
KÜTAHYA
Ahmet Mahir Ablum
Ahmet Haşim Benli
ilhan Ersoy
Mehmet Ersoy
MALATYA
Mehmet Turhan Akyol
Mehmet Delikaya
Hakkı Gökçe
Ahmet Karaaslan
Celâl Ünver
MANİSA
Ahmet Balkan
Süleyman Çağlar
Necmi Özgür
Hasan Zengin
MARDİN
İbrahim Aysoy
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
Ahmet Türk
MUĞLA
Ahmet Buldanlı
Ünat Demir
MUŞ
Ahmet Hamdi Çelebi
Tekin İleri Dikmen
NEVŞEHİR
Ragıp Üner

13 s 1 . 1977
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NlGDE
S. Yaşar Arıbaş
H. Avni Kavurmacıoğlu
ORDU
Memduh Ekşi
RİZE
O. Yılmaz Karaosmanoğlu
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Nadir Lâtif İslâm
M. Vedat önsal
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Fahri Birer
Mustafa Dağıstanlı
Doğan Kitaplı
Hüseyin Özalp
irfan Yankutan
SIÎRT
îdris Ârıkan
SİNOP
Yalçın Oğuz
Tevfik Fikret Övet
SİVAS
Ahmet Durakoğlu
Ekrem Kangal
Mehmet ihsan Karaçam
TOKAT
ismail Hakkı Birler
(•Feyzullah Değerli

Ali Kurt
Haydar Ulusoy
TRABZON
Âdil Ali Cinel
Ömer Çakıroğlu
Mehmet Özgür,
Ahmet Şener
TUNCELİ
Nihat Saltık
URFA
Abdülkadir öncel
Celâl Paydaş
UŞAK
Orhan Dengiz
Kadir özpak
Ahmet Yılmaz
VAN
Kinyas Kartal
YOZGAT
İhsan Arslan
Ilhami Çetin <•
Ali Fuat Eyüpoğlu
Mustafa Asri Ünsür
Ömer Lütfi Zararsız
ZONGULDAK
Ahmet Nihat Akın
Zekâi Altmay
Kemal Anadol
Orhan Göncüoğlu
Cahit Karakaş

(Çekinserler)
ANKARA
I. Hakkı Ketenoğlu

I
BİNGÖL
I
SAMSUN
| Hasan Celâlettin Ezmatı] Hayati Savaşçı

I
SİVAS
| Ahmet Arıkan

\Oya Katılmayanlar]
ADANA
Mehmet Can
Hasan Cerit
Erol Çevikçe
İlter Çubukçu
Yılmaz Hocaoğlu
Selâhattin Kılıç (B.1
Mehmet Hulusi özkul
ibrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
Alparslan Türkeş (B.)

ADIYAMAN
Ramazan Yıldırım
AFYONKARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu
Süleyman Mutlu
Mete Tan (I. Ü.)
Şükrü Yüzbaşı oğlu
AĞRI
Rıza Polat
Kerem Şahin
AMASYA
Hasan Bütüner

Hüsnü Oahit Koçkar
Vehbi Meşhur
ANKARA
Muammer Alıcı
Oğuzhan Asiltürk (B.)
Oğuz Aygün
Osman Ceran
Orhan Eren
M. KemaTErkovan (B.)
Necdet Evliyagil
Mustafa îmirzalıoğlu
M. Rauf Kandemir
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Cahit Kayra
İbrahim Saffet Omay
Cevat önder
Hasan özçelik
Ferdha Fatma Öztürk *
Fikri Pehlivanlı
Sabahattin Selek
Hayrettin Turgut Toker
Yusuf Ziya Yağcı
ANTALYA
İhsan Ataöv '
Abdurrahim. Erdem

M. Meclisi
Faiz Şarlar
Remzi Yılmaz
ARTVİN
Turgut Altunkaya
Sabit Osman Avcı
AYDIN
îsa Ayhan
M. Şükrü Koç
Nahit Menteşe (B.)
BALIKESİR
Ahmet Akçeel
İlhan Aytekin.
Ahmet İhsan Kırımlı
Sadullah Usumi
BİLECİK
Muzaffer Erdem
Mehmet Ergül (I. Ü.)
BİNGÖL
Abdullah Bazencir
BİTLİS
Muhyettin Mutlu
.BOLU
Ahmet Çakmak (Bşk. V.)
Kemal Demir (B.)
BURDUR
Faik Kırbaşlı
Ali Sanlı
BURSA
Mehmet Emekli
Hasan Esat Işık
Cemal Külâhlı
Kasım Önadım
Hüseyin Suat Sungur
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
Ahmet Türkcl
ÇANAKKALE
Murat Bayrak
Hasan Sever
ÇANKIRI
Arif Tosyalı oğlu
ÇORUM
Cahit Angın
Yaknp Çağlayan
Etem Eken
Yasin Hatibcğlu
Kasım Parlar
Turhan Utku
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Süleyman Demirel
DENİZLİ
(Başbakan)
Fuat Avcı
Yusuf Uysal
Hasan Korkmazcan
İÇEL
Hüdai Oral
DİYARBAKIR
Nazım Baş
Hasan Değer
İbrahim Göktepe
Abdüllâtif Ensarioğlu
Rasim Gürsoy
Rccai İskencleroğlu
Oral Mavioğlu
Bahattin Karakoç
İSTANBUL
Mahmut Kepolu
Hasan Aksay (B.)
Mahmut Uyanık
Abdullah Baştürk
EDİRNE
Servet Bayrarnoğlu
Veli Gülkan
Sadettin Bilgiç
ELÂZIĞ
A. Bahir Ersoy
Atillâ Atilâ
! Mustafa Kara
Ömer Naimi Barım
Hüseyin Özdcnıir
Hasan Buz
Osman Özer
ERZURUM
Mustafa Parlar
Yahya Akdağ
Cemal Suer
Mehmet, Fuat Fırat
| İsmail Hakkı Tekinel
Gıyaseetin Karaca (B.)
Hüsamettin Tiyansan
İsmaıil Hakkı Yıldırım Şükrü ye Tok
ESKİŞEHİR
Ali Topuz
Orhan Oğuz
Reşit Ülker
Seyfi Öztürk (B.)
Hal ilk Ülman
Engin Unsal
GAZİANTEP
İZMİR
İbrahim Hortoğlu
Talât
Asal
İmam Hüseyin İncioğlu
Kaya Bengisu
Mehmet özmen
Alev Coşkun
Yusuf Öztürkmen
Yüksel Çaknıur'
GİRESUN
Yücel Dirik
İ. Etem Kılıçoglu
Yılmaz Ergenekon (B.)
Hasan Vamık Tekin
Süleyman Genç
M. Emin Tıırgutalp
Orhan Demir Sorguç
Orhan Yılmaz
İsmail Taşlı_
GÜMÜŞHANE
Mahmut Türkmenoğlu
M. Orhan Akkoyunlu
KAHRAMANMARAŞ
(Bşk. V.)
Mehmet Özdal
Mustafa Karaman
\ Ahmet Tevfik Paksu
HAKKÂRİ
Oğuz Söğütlü
Mikail İlcin
KARS
HATAY
Yasin Bozkurt
Sabahattin Adalı
Abdülkerim Doğru (B.)
Abdullah Çilli
Kemal Güven (Başkan)
Mehmet Sait Reşa
Kemal Okyay
Mehmet Sönmez
Hasan Yıldırım
Ali Yılmaz (İ. Ü.)
KASTAMONU
İSPARTA
Vecdi İlhan
Mustafa Cesur
Mehdi' Keskin
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Sabri Keskin
Hilmi Öztürk
Sabri Tığlı
KAYSERİ
Mehmet Altmışyedioğlu
Turhan Feyziioğlu (B.)
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
Memduh Erdemir
KOCAELİ
Turan Güneş
Şevket Kazan (B.)
KONYA
Reşat Aksoy
Mehmet Oğuz Atalay
Bahri Dağdaş
Necmettin Erbakan (B.)
Mustafa Kubilay İmer
M. Necati Kalaycıoğlu
Hüseyin Keçeli
Özer Ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Mustafa Ustündağ
KÜTAHYA
Hüseyin Cavit Erdemir
MALATYA
Hüseyin Deniz
MANİSA
Veli Bakirli
Mustafa Ok
Hilmi Okçu
M. Gündüz Sevil gen
Ön«>l Sakar
Süleyman Tuncel
MARDİN
Fehim Adak (B.)
Nurettin Yılmaz
MUĞLA
Adnan Akarca (t.)
Halil Dere
Ali Döğerli
MUŞ
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Mehmet Sabri Dörtkol
Mehmet Zeki Tekincr

M. Meclîsi
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
(Bşk. V.)
Haydar Özalp
Azmi Yavuza ip
ORDU
Ata Bodur
Mustafa Kemal Gönül
Ferda Güley
Kemal Şensoy
Bilâl Taranoğlu
Senai Yazıcı
RİZE
Sami Kumbasar
Sildi Reşat Saruhan
SAKARYA
Kenan Durukan
İsmail Müftüoğlu (B.)
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i
SAMSUN
1 Ali Acar
| İlyas Kılıç
1 Hilmi Türkmen
S Fuat Uysal

TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Halil Başol (B.)
Nihan İl gün
Ömer Kahraman

SİİRT
Abdülbaki Cartı
j Mehmet Ncbil Oktay
Abdülkerim Zilan
SİNOP
Mustafa Kaptan

1
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TOKAT
Hüseyin Abbas
Cevat Atılgan
Ali Şevki Erek (B.)
TRABZON

SİVAS

Ekrem Dikmen
H. Kadri Eyüboğlu
Lütfi Köktaş

\ Enver Akoya
j N. Nazif Arslan
Vahit Bozatlı
I Vahdettin Karaçorlu
| Mustafa Timisi

[

TUNCELİ
Süleyman Yıldırım

[Açık Üyelikler]
1
1
1
1

Aydın
Kars
Ordu
Trabzon
Yekûn

\>0<i

— 105 —

URFA
Mehmet Aksoy
Mehmet Celâl Bucak
Necmettin Cevheri
Mustafa Kılıç
Halil Millî
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muslih Görentaş
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
Nedim Korkmaz
ZONGULDAK
Sebati Ataman
Bülent Ecevit
| Fevzi Fırat
Mehmet Zeki Okur

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
32 NCİ BİRLEŞİM
13 . 1 . 1977 Perşembe
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
X I . — Türkiye Cumhurdyeıtli 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: 1 2 . 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 MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELBR
1. — tçel. Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka
daşının, .içel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, ^Millet Meclisi içtüzüğünün
İ02 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20)
2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21)

3. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/22)
4. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23)
5. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
! 3 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24)
6. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/25)
7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, ilköğretim -ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26)
8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge-

rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/27)
9. — izmir 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/28)
10. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4)
11. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlanması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına üişkin önergesi. (10/29)
12. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan. Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30)
13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) firmasının Akdeniz Gübre
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup
olmadığım tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31)
14. — Demokratik Parti Grupu Başkan vekilleri
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Öîçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meçlisi içtüzüğünün 102 ve 103 nçÇj mad

deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32)
15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/33)
16. — 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 içtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34)
17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/35)
18. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36)
19. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37)
'20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve
inşaat Malzemeleri İthalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına iişfcin önergesâj (10/38)
21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, ümvemtelerıdefci öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedeqieri|ii saptatmak amacıyle, Amaya-
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sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/39)
22. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40)
23. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41)
24. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42)
25. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen
ilkelere
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ncd mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/43)
26. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve
9 arkadaşının. Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması 'açılmasına ilişkin önergesi.
(10/44)
•27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır»
sa Türkiye'nin yasarına olacağım saptamak amacıy'
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45)

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacılığiının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanm 88 nci Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin
önergesij
(10/46)
29. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle,
Anayasanın 88 nci, Mîllet Meclisi İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47)
30. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi.
(10/48)
31. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi,
(10/49)
32. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/50)
33. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı
işletmelerdfc
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek"
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
iMşkin önergesi. (10/51)
34. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar^
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca-
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gı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/52)
35. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığım nedenlerimi ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet MeclM İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53)
36. — Manisa Milletvekili ~ Mustafa Ok ve 15
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği İddiasına araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ndi maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54)
37. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55)
38. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlan konusunda, Anayasa
nın 88 noi. Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5)
39. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi.
(8/6)
40. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Miltot Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57)

41. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşımın, Kallkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığım, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/58)
42. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/59)
43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88
nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıltoas ma ili skin önergesi. (10/61)
44. — 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 içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62)
45. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/63)
46. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle. Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve
*03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi^ (10/64)
47. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11
arkadaşınım, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle,

Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65)
48. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit
yataklarının rezerv ve kapasitesıini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66)
49. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa
kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67)
50. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68)
51. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekl'* ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açümasına
ilişkin
önergesi (10/69)
52. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70)
53. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71)
54. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin
tutumlarını
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73)

55. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olavının sorum
kılarını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ucü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74)
56. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu* Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75)
57. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacryl'î, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76)
58. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usurni ve
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını
saptamak amacıyle,
Anayasamn
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77)
59. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı bularında.ı ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması
açılmasına
ilişkin
önergesi
(10/78)
60. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 83 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açilma
sına ilişkin önergesi. (10/80)
61. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açdmasına ilişkin önergesi. (10/81)

62. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında /apıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 'lişkin
önergesi. (10/82)
63. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde ©grenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
ilişkin önergesi. (8/7)
64. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8)
65. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83)
66. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik 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 lişkin
önergesi. (10/84)
67. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85)
68. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehine* Altınsoy
ve Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında
me\aana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86)
69. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma

Teşkilâtı'nm, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100
ve 101 nci maddeleri uyarınca bil Genel Görüşme
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9)
70. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87)
71. — Afyon karah işar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88)
72. — Çanakkale Milletvekili Orhan Caneri ve
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimi ziitı gel'işememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/89)
73. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, ye'.iştirilen 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 Uişkin
önergesi. (10/90)
74. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/91)
75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92)
76. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak

amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93)
77. -r- Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun
çözümlenmesini saptamak amacıyle, \nay asanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/94)
78. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/95)
79. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve. 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96)
80. — 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)
81. — 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)
82. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağım, beyan ettiği gelirleri ile ödediği
vergi miktarım 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)
83. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarım,
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve H)3

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100)
84. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşın 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)
85. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının
saptanması
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 10*3 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102)
86. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/103)
87. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir
Genel Görüşme açılmasına ilişkin, önergesi. (8/10)
88. — Cumhuriyet Halk Partisi • Millet Meclisi
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin UysaPın, 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)
89. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 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 İçtüzüpnün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/105)
90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle,

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106)
91. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin
kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107)
92. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108)
93. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının,
Çimento
karaborsasının
nedenleri ve
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109)
94. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/1İ0)
95. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi
köylülerin ekonomik ve sosyai kalkınmalarını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin
önergesi.
(10/111)
96. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112)
97. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113)

98. — Antalya Milletvekili Fahri Özcelik ve 10
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve
.sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (30/114)
99. — Afyonkarahisar
Milletvekili
Süleyman
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11)
100. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115)
101. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, iskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi.
(10/116)
102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11
arkadaşının, plaka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117)
103. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118)
104. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9. arkadaşının, İstanbul metro sorununun çözıimlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa
mn 88 nci, Miilet Meclisi İçtüzüğünün Î02 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119)
105. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9
arkadaşının. Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde meyiana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/120)

106. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırlan içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121)
107. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122)
108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123)
109. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri
saptamak
amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124)
110. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11
arkadaşının, son günlerde atılan temeüerin 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. (30/125)
111. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/126)
112. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/! 27)
113. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128)
114. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10
arkadaşının, Orman içi köylerinin so'jnlarım 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)
115. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130)
116. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine
verilen tütün avansının
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/13!)
117. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşmm, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. MlHer
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-.
gesi. (10/132)
118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133)
119. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10
arkadaşının. Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134)
120. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen
deprem dolayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün ÎC2 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/135)
121. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136)
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122. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11
arkadaşımn, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularında Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi. (8/12)
123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137)
124. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/138)
125. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139)
126. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140)
127. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşımn, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/141)
128. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle İlgili
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142)
129. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, İstanbul Belediyesi hakıkında Anaya

sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iılişjkin önergesi. (10/143)
130. — Kütahya Milletvekili A Haşim Benli ve
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144)
131. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve
9 arkadaşının,'Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasındaki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145)
132. -— Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 1Q3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146)
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 Milîetvekili 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 İlyas Kıhç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54)
(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştirı
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7. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/66)
8. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/116) (*)
9. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Finerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/75)
10. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76)
11. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/78)
12. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/79)
13. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm,
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82)
14. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84)
15. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in,
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/85)
16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/871
17. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/89)
18. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90)

21. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/96)
22. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in,
«Türk Yükseltme Ceaniyetlb nin adını değiştirmesine
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru
önergesi. (6/99)
23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104)
24. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/105)
25. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108)
26. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109)
27. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110)
28. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111)
29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/134) (*)
30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114)
31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115)

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

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

20. — Muğla Milletvekili
Vakıf gayrimenkullere ilişkin
soru önergesi. (6/94)

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

Ahmet Buldanlı'nın,
Başbakandan sözlü

— 12 —

34. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in,
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/120)
35. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/122)
36. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*)
37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*)
38. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/124)
39. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in,
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125)
40. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128)
41. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/130)
42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131)

ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*)
47. — 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)
48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (Wl40)
49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142)
50. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/160) (*)
51. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü som önergesi.
(6/147)
52. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/154)
53. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155)

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

54. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama
cıyla kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157)

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

. 55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158)

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/136)

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/162)

46. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği

57. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli

bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163)
58. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın,
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165)
59. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/J67)
60. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık
Bakanından sözlü soru
önergesi.
(6/168)
61. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170)
62. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/172)
63. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğam'ın,
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173)
64. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/178) (*)

pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*)
71. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına iüşkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/1 79)
72. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in,
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180)
73. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un,
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu
üyelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*)
74. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182)
75. — İçel Milletvekili Süleyman
Şimşek'in,
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru
önergesi.
(6/185)
76. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kilaba ilişkin Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197;
(*>
77. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde
İken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*)
78. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanıkın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi
(6 199) (*)
79. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*)

65. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174)
66. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un,
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175)
67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176)

80. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un. Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188)

68. — Afyonkarahisar
Milletvekili
Süleyman
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*)
69. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi.
(6/190) (*)

81. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189)
82. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*)

70. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın

83. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama-
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lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*)
84. — Ankara Milletvekili Cevat Ünder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*)
85. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*)
86. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/209) (*)
87. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın,
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H.
P.'ne mensup görevlilerin,
öğrencileri tören harici
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin
Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/210) (*)
83. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evliya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli
memurlarımdan
bazılarının siyasî toplantılara katıldıMarına
ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/191)
89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
T R T Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192)
90. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik
ve Spor eski Bakanı Zekâi BaJoğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan
ve Millî Eğitim Bakanından
sözMi soru önergesi.
(6/195)
91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine iliskin İçişleri Balkanından
sözlü
sorusu. (6/196)
92. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun,
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî
örgütlere
talhsıisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*)
93. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Bulgaristan gümrüğünü denetüeme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Taratma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*)
94. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in,
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/225) (*)
95. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sııngur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/226) (*)
96. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya

pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/227) (*)
97. — Aydın Milletvekili M. JŞükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*)
98. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi.
(6/200)
99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201)
100. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*)
101. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru
önergesi,
(6/230) (*)
102. '•— İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un,
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş,
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/231) (*)
103. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık
Bakanı Febim Adak'ın Güney Doğu
gezilerindeki
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/232) <*)
104. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*)
105. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205)
106. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün,
Evlenen bayan öğretmenlerin
naikillerine
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/206)
107. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*)
108. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*)
109. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/236) (*)
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110. — Bingöl Milletvekili Hasan. Celâlettin Ezman'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/211)
111. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Milî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî
Eğitim Babanından sözlü sora önergesi^ (6/237) (*)
112. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in,
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/238) (*)
113. — Balıkesir Milletvekili, Necati Cebe'nin,
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*)
114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan
Türk öğrencilerine ilişkin M ü Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/212)
115. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in,
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen
C; H. P/H gençlere iMşkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/213)
116. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekM tedbirlere
iMşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/241) (*)
117. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay kanar
larının uygulanmamasına İlişkin Başbakandan sözlü
soru önergsi. (6/243) (*)
118. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbatoandan sözlü
soru önergesi, (6/244) (*)
119. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*)
120. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/246) (*)
il 21. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
imam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*)
122. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle Mgîü sözleri
ne iMşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*)
123. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm,
Sakarya MiMî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ

retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*)
124. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargafin, öğretmen tayin ve nakillerine iMşkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*)
125. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iMşkan Başbakandan sözlü soru önergesi; (6/251) (*)
126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine
ve ispanya BüyükelçiMğine karşı tutumuna iMşkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214)
127. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay MiMî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve
Lise Müdürlerine iMşkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/252) (*)
128. — Kocaeli MiUetvekili İbrahim Akdoğan'ın, yabancı memleketlerde elçük ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma
tedbirlerine iMşkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/215)
129. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/253) (•)
130. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,
yurt dışına kaçan Mıgırdıç ŞeHefyan'a iMşkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*)
131. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın,
Yaygm Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine
iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*)
132. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın,
Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine iMşkin MiMî Eğitim Bakanmdan sözlü soru
önergesi, (6/256) (*)
133. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilşkin MiMî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/257) (*)
134. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir
genel müdüre iMşkin MiMî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/258) (*)
135. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın,
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na^
kilerine Miskin MiMî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/259) (*)
136. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün,
iktisadî ve Ticarî iMmler Akademilerine Miskin MiMî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*)
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137. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarma Üsten Milî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/261) (*)
138. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tıayıia ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*)
139. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan
öğretmenlere
iişkkı Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/263) (•)
140. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere
ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/264) (*)
141. — Buldur Milletvekili AK Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*)
142. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in,
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266)
(*)
143. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*')
144. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*)
145. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi. (6/272) (*)
146. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâroğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim,
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/216)
147. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin,
Cumhurbaşkanlığına
özel uçak alınacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217)
148. — Adana Milletvekili İfter Çubukçu'nun,
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218)
149. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var)
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/273) (*)
150. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğkı'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/30il) (*)

151. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
V.uıya Demircl'in askerliğine '%kin Başbakandan
sözM soru önergesi. (6/275) (*)
152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/276) (*)
153. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*)
154. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri 11 örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219)
155. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (o/278) (*)
156. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü Bir-'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/279) (*)
157. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974
1976 y*lkarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28C) (*)
158. — İstanbul Milletvekili Necdet ökmen'in,
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220)
159. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/281) (*)
160. — Konya Milletvekili
Ali Kökbudak'm,
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki
değişikliğe ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*)
161. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*)
162. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in,
28 . 10 . 1975 günü bas»"., verdiği demece ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*)
163. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın,
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*)
164. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın,
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*)
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165. — Kırşehir Milletvekili Sait Şayiam'in, son
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine iüşkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*•)
166. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in,
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*)
167. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*)
168. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/29İ) (*)
169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen
öğrencilerin sorunlarına ilişkin MiMî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*)
170. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/221)
171. — Aydın Milletvekili Isa 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) (*)

176. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın,
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/299) (•)
177. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi,
(6/240)
178. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğîu'
nan, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*)
179. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*)
180. — Siirt Milletvekili
Abdülkerim Zilan'ın,
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/302) (*)
181. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'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) (*)
1S2. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin
Başbakandan sözlü soru
önergesi.
(6/304) (*)
183. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/3C5) (*)

172. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğîu'
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/295) (*)

184. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307)

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAYKUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296)
(*)

185. — Muğla Mületvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi,
• (6/308) (*)

174. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*)
175. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in, Kayseri Mimar Sinan îiköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/298) (*)

186. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında,
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/309) (*)
187. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
izmir Buca olaylarma ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/300) (*)

188. — Man'isa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya
ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/310) (*)
189. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/314) (*)
190. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*)
191. — Kahramanmaraş Milletvekili
Mehmet
özdal'm, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*)
192. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın,
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığma ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/317) (*)
193. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö
ğüt! ü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/318) (*)
194. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*)
195. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/311) (*)
196. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun,
İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*)
197. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*)
198. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alman ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin
Miliî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/326) (*)
199. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*)

Bakanın

200. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*)
201. — istanbul 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) (*)
202. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*)
203. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*)
204. — istanbul " Milletvekili Engin Ünsal'ın,
Devlet Opera ve Baîssi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/332) (*)
205. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/269)
206. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini
kötüye kullandıkları
iddialarına ilişkin Turizm ve
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*)
207. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun,
Şevket
Demirel'in, özel kuruluşlarda
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına
ilişkin Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*)
208. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*)
209. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/338) (*)
210. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'm, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*)
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211. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*)
212. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin
içişleri
Bakanından sözlü soru
önergesi.
(6/343) (*)
213. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P.
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/345) (*)
214. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınırına geçen öğrencilerin
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü
seru önergesi. (6/346) (*)
215. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları ıa ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*)
216. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İskenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/321) (*)
217. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*)
218. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*)
219. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322)
220. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lera ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*)
221. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*)
222. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun, Çifteler İlköğretüım Müdürlüğüne atanan kişi-

nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/356) (*)
223. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*)
224. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın,
Siirt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*)
225. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*)
226. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin,
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*)
227. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*)
228. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/366) (*)
229. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/374)
(*)
230. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm,
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*)
231. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespitli
için yapılacak
merkezî sistem sınavlarına
ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*)
232. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975
yılı küttü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*)
233. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*)

I

234. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Ankaa - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte
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belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*)
235. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/380) (*)
236. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/381) (*)
237. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
m, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/382) (*)
238. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*)
239. — 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) (*)

245. — 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)
246. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369)
247. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk.
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/370)
248. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371)
249. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/372)
250. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*)
251. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393)
(*)

240. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 1975 1976 öğretim yüında îiköğretmen okulları ve Eğitim
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*)

252. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*)

241. — Muğla M'ilklövdkili Halil Dere'nin,
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/389) (*)

253. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhya oğlu'
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/396) (*)

242. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Mü a Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390)
(*)

254. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/397) (*)

243. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391)
(*)
244. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Emekli
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin
Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/386) (*)

255. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/398) (*)
256. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un,
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/399) (*)
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268. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, İstan
257. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, ı
bul
- Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner-.
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
gesi. (6/373)
kin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi.
(6/400) (•)
269. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Gi
resun
Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında
258. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
öğrencilere
yöneltilen sorulara ilişkin Miiiî Eğitim
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi
Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/413) (*)
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan önkayıt ücretlerine ilişkin Millî
sözlü soru önergesi. (6/402) (*)

Eğitim

Bakanından

259. — İçel Mill'eifcveÖril'i Çetin Yıîmaz'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) (*)

270. — 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)
271. — İçel Milletvekili Çetin Yıîmaz'ın, Alman
Sanayicileri Birliğinin Türkiye'ye yaptığı ziyarete
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/414) (*)

260. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim
272. — Balakesîr Milletvekili Necati Cebe'nin,
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci almış
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan
şekline ilişkin Miiiî Eğitim Bakanından sözlü soru
I giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
önergesi. (6/404) (*)
sözlü soru önergesi. (6/415) (*)
261 — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, A.nka273. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs*
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü
tanbul
- Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
cilere
ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru •
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*)
önergesi. (6/395)
,262. — İçel Milletvekili Çetin Yıîmaz'ın, İstan
7
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/406) (*)
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
•263. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'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) (*)
264. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*)
265. — Hatay Milletvekili Malik Yılknan'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) <*)
266. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlü'nun,
İçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411)
(*)
267. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/412) (*)

X I . — 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. Sayısı : 381) (Dağıt-*'
ma tarihi : 29 . 6 . 1976)
X 2. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile
i Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri
I gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (.1/11)
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 1976)
I
X 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı
j maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile,
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul
I Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili
I Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena«
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada-!
I sının, Balıkesir Milletvekili Sadulkh Usumi ile Sa*
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karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 1 Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının,
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının,
ğıtma tarihi: 5.4.1976)
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun
X 8. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı
Milletvekili irfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Er bakan ve 15 arkadaşının,
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi
istanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok'
Nâzım tnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyoun, Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu ve 37
aunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102,
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi :
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
22 . 6 . 1976)
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,
9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186)
kadaşının,
seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976)
dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
4. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın,
ları raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
1803 sayılı Kanunun 15 nci madde sin;n (A) fıkra
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341)
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalei
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976)
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 3.69) (Dağıt
ma tarihi : 16 ; 6. 1976)
5. — 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
lan. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976)

I

10. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile içtüzüğün 38
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi.
(2/428) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976)

X 6. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine
11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3
dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hakÜlker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın | kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
nın, istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
yısı : 353) (Dağıtma tarihi: 3 . 6 . 1976)
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi
12. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
I
96
neı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı
sarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
nun teklifleri ve içişleri ve Plân komisyonları ra
ma tarihi: 3 . 6 . 1976)
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/3G3, 2/379,
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi :
X 13. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
16 , 6 , 1976)
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile
X 7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 8 arkadaşının,
yeri ve 3 arkadaşımn, 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Islâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu

Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492,
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976)
X 14. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması t>ak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahy.ı Milletvekili
ilhan Ersoy'un, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapJma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı
204 ve 204V; 1 nai ek) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1975
14 . 6 . 1976)
15. — İstanbul Milletvekili R.eşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat
bakıcılarına ve konddktör, hardket memuru, gardofren, makasçı, manevrası gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında kanun töklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976)
X 16. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, îmar,
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)
17. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulubahşi 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 arkdaşınm 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)
18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Dani§

TunagiTin eşi ve kızı ile Hasan Tafrsinoğlu 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)
19. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ciri't'in 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)
20. — Yozgat Milletvekili Ömer Datfi Zararsız'
m, 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)
21. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli
Milletvekili Hasan
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye
Büyük Miliet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki' 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma
tarihi : 9 . 6 . 1976)
22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtü/.ü&ün 38 nci
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496)
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6
X 23. — 1487

sayılı «Boğaziçi

1976)
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-!
tan. (1/452)

(S.

Sayısı : 382)

(Dağıtma

tarihi :

29 . 6 . 1976)
24. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkir&y ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenı
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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)
25. — 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 26. — Rize Milletvekili Sami Kurnbasar'ın,
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine
dair kanım teklifi ile İstanbul Milletvekili
Metin
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976)
27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve
Bilecik Milletvekili
Mehmet Ergül'ün, Parlamento
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976)
X 28. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368)
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976)
X 29. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma
tarihi : 29 . 6 . 1976)
30. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976)
31. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972
günlü ve 1630 sayılı Dernekler. Kanununun 50 nci
maddesinde değişiklik yapılması
hakkında kanun
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları
raporları.
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi :
16 , 6 , 1975)

32. — 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)
33. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci. maddeleri nin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976)
34. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355,
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975)
X 35. — 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)
36. — 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*
porîarı. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi :
3,7.1975)
37. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağbk ve Sos yal
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216)
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975)
38. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu.
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975)
39. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/390) (S. Sayası : 224) (Dağıtma tarihi :
4 , 7 . 1975)
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41. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'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)

X 48. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi :
19 . 4 . 1976)
X 49. — 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)

42. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256)
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976)

50. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra^
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 . 1976)

43. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve
Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı :
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976)

X 51. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı :
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976)

40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şerbetçiotu Ziraatı Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve
Köy işleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı :
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976)

X 44. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni„ den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi :
26 . 3 . 1976)

46. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/181)
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976)

X 52. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi:
27 . 4 . 1976)
X 53. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve
tçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi :
3 . 5 . 1976)
54. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı tş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı tş Kanununun 25 nci
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma
tarihi : 5 . 5 . 1976)

47. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13 . 4 . 1976)

55. — Muş Milletvekili Tekin ileri 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)

45. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek
kanun teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976)

56. — Hasan Kızı Hafiz» Öztüflk'e vatanî hizmet
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı :
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976)
57. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan* Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976)
58. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi: 17 . 5 . 1976)
X 59. — 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 talihi :
18 . 5 . 1976)
60. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler
dolayısıyle yapılmış bulunan
borçlandırmaların
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 1 8 . 5 . 1976)
61. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkıada kanun teklifi
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404)
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976)
62. — 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 ahnma
önergesi (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi ;
18 . 5 . 1976)
63. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kananla değişik
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 saydı Kanunla değişik geçici
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi

ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nm, 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)
64. — 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
X65. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi
ve Tarım, Orman ve Köy îşleri Komisyonu raporu.
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976)
66. — Sivas Milletvekili Ahmet Dıırakoğlu'nun,
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında içtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6. 1976)
67. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve
Turizm ve Plan komisyonları raporlar' (1/419) (S.
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976)
68. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değişkini
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976)
69. — 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)
70. — 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)
71. — 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 katıun tekl'fi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976)

—

li. — 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 oirincj
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi :
11 . 6 . 1976)
73. — 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 74. — Kütahya Milletvekili İlhan 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 üe 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 şartlan ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497.
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976)
75. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağitma tarihi :
22 . 6 . 1976)
76. — Konya Milletvekili Şener 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 77. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'm, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in,
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Ankara Milletveküi İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun,
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302,
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976)
78. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un,
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki
geçici maddenin eklenmesi üe 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)
79. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı -. 379) (Dağıtma
tarihi : 29 . 6 . 1976)
X 80. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'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)
81. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 say ıh 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)
82. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353)
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976)
8 3 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284,
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976,
8 . 7 . 1976)
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84. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kötker'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 85. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylı'k 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)
86. — Malatya Milletvekili Ahmet
Karaaslan
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma
tarihi : 9 . 7 . 1976)
87. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
Kaçakçılığın Men ve Ta'kibine 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) (Dağıtıma tarihi : 9 . 7 . 1976)
88. — 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)
89. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili tlham'i Ertem'in, Devlet
Güvenlik
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddes 1
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı
sı : 396). (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976)
90. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün
38 nci maddesi uyarınca Genci Kurul gündemine
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205

ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976,
11 . 11 . 1976)
X 91. — 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 . 1 1 . 1976)
X 92. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 1 . 1976)
X 93. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma
tarihi : 11 . 11 . 1976)
X 94. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976)
95. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. • (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi :
11 . 11 . 1976)
96. — Müesseselerde
Özel Koruma Teşkilâtı
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403)
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976)
97. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89,
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976)
X 98. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 , 11 , 1976)

.~ 19 99. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök un, Arıcılık
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406)
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976)
100. — 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)
101. — 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 102. — 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)
103. — Diyarbakır Milletvekili Bahâttin Karakoç'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 104. — 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 105. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412)
(Dağıtma tarihi: 9.12.1976)
X 106. — 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)
107. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak

kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa
yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976)
108. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 . 1976)
109. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar
sızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin
kaldırtmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek 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)
110. — 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 t 418) (Dağıtma tarihi : 27 , 12 . 1976)
111. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı :
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976)
112. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün .38 nci
maddesi uyarınca gündeme alnıma önergesi (2/687)
(S. Sayısı : '422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1977)
X 113. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un,
Kırşehir İlinde Aşılkpaşa Üntiıversitesi açılmasına dair
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nöi maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi. (2/617) (S. Sayısı : 423)
(Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 1977)
114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz
hava kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 ncd maddösd uya
rımca gündeme atoma önergesi. (2/22) (S. Sayısı : 424)
(Dağıtıma tarürü : 4 . 1 . 1977)
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X 11$. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, I dil edilen 140 ncı - maddenin i>iriîici fıkrası ile 1K> nci
sağl'tk 'kurum ve kuruluşlarında tam mm çalışma esas
maddenin değiştirilmesine ait kanun teklifi ve İçtü
larını düzenleyen yasa telkIM ve İçtüzüğün 38 nci
züğün "38 nci maddesi uyarınca gündeme alırıma
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/702)
önergesi. (2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi :
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihli : 4 . 1 . 1977)
10 . 1 . 1977)
119. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/561) (S. Sayısı :' 431) (Dağıtma tarihi :
10 . 1 . 1977)
X 120. — UluslarHafflas! Telekıominik&şyon Sözleş
117. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında :j kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili Mustafa Tay- ' Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490)
yar'ın, aynı konuda kanun teklifi ve İçişleri, Adalet
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 1 . 1977)
ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/240,
121. — Burdur MilletvökH Ali Sanlı'nın, 6570
2/300) (S. Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977)
sayılı Yasanın 2 ve 3 nöü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 noi
118. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/665)
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977)
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta116. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen
üyesi Baıhriye Uçak ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C.
Emökl'i Sandığı Kanunun 68 noi maddesine 2 fıfcra ek
lenmesine dair kanun teküfi ve İçtüzüğün 38 noi nvad*
desi uyarınca gündemıe alınma önergesi. (2/624) (S.
i
«ayısı: 426) (Darıltma taıiM : 4,1.1977)

(Millet Meclisi Birleşim : 32)

