
C İ L T : 29 TOPLANTI : 16 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

27 nci Birleşim 

1.2.1977 Salı 

İçindekiler 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 665 

II. — GELEN KÂĞITLAR 666:667 

III. —YOKLAMA 668 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 668,668 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin 
Çelebi'nin, «Demokratik parlamenter rejime ters 
bir anlayış içinde meçhul kişilerin kurtaracı diye 
davet edilmelerinin sakıncaları ve iktidarla mu
halefet arasmda, artık bir diyalog başiamasıyle 
sağlanabilecek yararlar» konusunda gündem dışı 
demeci. 668:669 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan Sabrı ÇağlayangiPe, Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/980) 669 

3. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonun görev bölümüne dair tez
keresi. (3/981) 669 

4. — Lice'de depremden sonra yapılan ko
nutlar hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyon üyelerinin inceleme 

Sayfa 
yapmak üzere deprem mahalli olan Lice'ye git
melerine dair tezkeresi. (3/983, 10/25) 669 

5. — 1975 - 1976 öğretim yılında devamsız
lık yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencile
rin uğradıkları çeşitli mağduriyetlerinin saptan
ması ve bir çözüm yolu bulunması hakkında 
kundan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin iki ay daha uzatıl
masına dair tezkeresi. (3/982, 10/44) 669:670 

6. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığının, Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanun tek
lifinin, havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
alınacak üçer üyeden kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair tezkeresi. (1/449, 
3/984) 670 

7. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, Tarsus İş
letmecilik Yüksekokulunun Adana'ya nakledil
mesi hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/64) 670 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/24) 668 
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Sayfa 
9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hamam'da vukubulan yangınlar hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 668 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsaî'ın, Keban Barajı hakkında Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/50) 668 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çeîebi'nin, son 
altı ay içinde temeli atılan tesislere dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/53) 668 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Ziya Müezzinoğiu ve arkadaşlarının, yabancı 
ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın sorunları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/62) 668:690 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 670 

1. — Köye götürülen hizmetlerden hiç bir 
adla katılma payı alınmaması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporlan. (M. Meclisi : 2/9; 
C. Senatosu : 2/111) (S. Sayısı : 649) 670:683 

2. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi 1/484; C. Senatosu 1/520) (S. 
Sayısı : 648) 683:684,694:695 

3. — 1977 yılı Haziran ayında yapılacak 
olan Mahallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 
tarihinde yapılması hakkında kanun teklifinin . 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Ada
let komisyonları raporlan. (M. Meclisi : 2/696; 
C. Senatosu : 2/112) (S. Sayısı: 661) 684:687 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 687,690 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 687 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet AK Ankan'ın, T.P.A.O Genel Müdür
lüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vuku
bulan bazı emekli işlemleri ve atamalara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/49) (Veriliş tarihi : 18.7.1974) 687 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çe-

] - Sayfa 
I tik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
I Bakanından sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi; 

18.7.1974) 687 

I 3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üye-
I si Halil Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda -
I Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 

(6/52) (Veriliş tarito : 18.5.1974) 687 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Biîgen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul 

I Taksim Meydanında yapılan mitinge dair Baş-
1 bakandan sözlü sorusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 

30.6.1975) 687 

I 5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka-
I nınca Seçüen Üye Fethi Çelikbaş'm, Milliyetçi 
I Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Ba-
I kanından sözlü sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 

1.11.1975) 687 

I 6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğren-

I cinin askerlik durumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/67) (Veriliş tarihi: 31.3.1976) 687 

I 7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka-
I nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çeîebi'nin, ku-
I rulması düşünülen alkaloid fabrikasına dair 
I Başbakandan sözlü sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 

27.4.1976) 688 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay-
I dar Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutan-
j lığına yapılan tayine dair Millî Savunma Ba-
I kamudan sözlü sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 

13.5.1976) 688 

I 9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü-
I şeyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin 
i içinde bulunduğu duruma dair Başbakandan 

sözlü sorusu. (6/71) (Veriliş tarihi : 15.6.1976) 688 

I 10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhur başka-
I nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bazı teşeb-
I büslerin istihdam ettikleri yabancı uzmanlara 
I dair Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısından 
I sözlü sorusu. (6/63) (Gündeme giriş tarihi : 

5.7.1976) 688 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetieri-

I nin 10 yıllık araç ihtiyaçlarına dair Millî Sa-

664 — 
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vunma Bakanından sözlü sorusu. (6/75) (Gün
deme giriş tarihi : 23.11.1976) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 

Sayfa 

6S8 

690 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrahimoğiu'nun, Bağ - Kur Mües
sesesine dasr soru önergesi ve Sosyal Güven
lik Bakanı Ahmet Mahir Ablum'un yazıh ceva
bı. (7/632) 690:691 

Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be

liğ Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avru
pa Serbest Güreş {Şampiyonasına dair soru 
önergesi ve Gençlik ve Spor Bakam Ah' Şev
ki Erek'in yazıh cevabı. (7/660) 691:692 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, TRT Genel Müdürüne dair soru 
önergesi ve Millî Eğirim Bakanı Ali Naili Er-
dem'in yazılı cevabı. (7/685) 692:693 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Haindi Özer, Malatya'da hançerle
nerek koma haline getirilen öğretmen Mehmet Yıl-
maz'ın, komandolara ait olduğu söylenen özel bir 
hastanede öldürülmesi olayı; 

Diyarbakır Üyesi Selâhattin CizreJioğlu, son gün
lerin başlıca konusu haline getirilmiş bulunan parla
menterlerin ödenek ve yollukları hakkında Hüküme
tin tutumu; 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, Senato 
Başkanlık Divanımn bir kararı; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

1977 malî yılı Bütçe kanun tasarısının Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Danışma Kurulunun 26 
Ocak 1977 tarih ve 3 sayılı Kararı kabul olundu. 

Karayolları 12 nci bölgesindeki yol yapımı hak
kında. (10/51); 

Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlar konusun
da. (10/49) ve, 

İskenderun Demir - Çelik fabrikalarında cereyan 
eden olaylara dair kurulan Araştırma Komisyonu 
(10/47) başkanlıklarının, komisyonlarının görev bölü
müne dair tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su

nuldu. 
Ankara İmar Limited Şirketi hakkında kurulan 

Araştırma Komisyonu (10/2) Başkanlığının, Komisyo
nun görev süresinin iki ay daha uzatılmasına dair tez
keresi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sar-
lıca'mn, ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi (10/63) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin 
yapılacağı bildirildi. 

Köye götürülen hizmetlerden hiçbir adla katılma 
payı alınmaması hakkında kanun teklifinin (S. Sa
yısı : 649) öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onayla
narak; tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, mad
delere geçilmesi kabul olundu. 

1 Şubat 1977 Sah günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19,15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ergim Ertem 

Divan Üyesi 
Urfa 

AbdiUgani Demir kol 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi' 

665 — 
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İL — GELEN 

Tasarılar 
1. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere ya

pılacak yardımlar hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/285; 
C. Senatosu : 1/450) (Tarım - Orman - Köy İşleri, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyon
ları 20 gün, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan 
komisyonları : 10'ar gün) 

2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık kanunu tasarısının 
MiHet Meclisince kabul olunan metni, (M. Meclisi : 
1/11; C. Senatosu : 1/449) (Malî ve İktisadî İşler, 
Anayasa ve Adalet, Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyon
larına) (Müddet: 7'şeı gün). 

Teklif 
3. — Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 
yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan incini 
(M. Meclisi : 2/516; C. Senatosu : 2/113) (Tanm -
Orman - Köy İşleri, Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarına) (Müddet : Tanm - Or
man - Köy İşleri Komisyonu 20 gün, Malî ve İkti
sadî İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları: 10'ar gün). 

Raporlar 
4. — 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/494; C. 
Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 
31 , 1 . 1977) 

5. — Vakıflar Genel Müdür lüp 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/495; C. Senatosu 1/493) (S. Sayısı : 
615) (Dağıtma tarihi: 31 .1 .1977) 

6. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1977 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/496; C. Senatosu 1/494) (S. 
Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 31.1.1977) 

7. — Anadolu Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bülçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/497; C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 617) 
(Dağıtma tarihi : 31 1 1.1977) 

8. — Ankara Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/498; C. Senatosu 1/496) (S. Sayısı : 618) 
(Dağıtma tarihi : 31 .1 .1977) 

9. — Atatürk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/499); C. Senatosu 1/497) (S. Sayısı : 619) 
(Dağıtma tarihi: 31 , 1 .1977) 

10. — Bursa Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/500; C. Senatosu 1/498) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi: 31 , 1 .1977) 

11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yüı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/501; C Senatosu 1/499) (S. Sayısı : 
621) (Dağıtma tarihi: 31 . 1 . 1977) 

Î2. — Çukurova Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
mımı tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/502; C. Senatosu 1/500) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 31 1 1.1977) 

13. — Diyarbakır Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/503; C. Senatosu 1/501) (S. Sayısı : 
623) (Dağıtma tarihi: 31 .1 .1977) 

14. — Ege Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi ; 1/504; C. Senatosu : 1/502) (S. Sayısı : 624) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 1 ,1977) 

15. — Fırat Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/505; C. Senatosu : 1/503) (S. Sayısı : 625) 
(Dağıtma tarihi: 31 , 1 .1977) 

16. — Hacettepe Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/506; C. Senatosu : 1/504) (S. Sayısı : 626) 
(Dağıtma tarihi : 31 , 1 .1977) 

17. — İnönü Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karaıa Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/507; C Senatosu : 1/505) (S. Sayısı : 627) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 1 .1977) 

18. — İslanbul Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/508; C. Senatosu : 1/506) (S. Sayısı : 628) 
(Dağıtma tarihi: 31 ,1 .1977) 

19. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/509; C. Senatosu : 1/507) (S. 
Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 31 . î . 1977) 



C. Senatosu B : 27 

20. — 19 Mayıs Üniversitesi 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/510; C. Senatosu : 1/508) (S. Sayı
sı : 630) (Dağıtma tarihi: 31 . 1 ,1977) 

21. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1977 
y*lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/511; C. Senatosu : 
1/509) (S. Sayısı : 631) (Dağıtma tarihi : 31.1.1977) 

22. — Selçuk Üniversitesi 1977 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : J/512; C. Senatosu : 1/510) (S. Sayısı : 
632) (Dağıtma tarihi: 31 . 1 .1977) 

23. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/513; C. Senatosu 1/511) (S. Sa
yış* : 633) (Dağıtma tarihi : 3 1 . 1 . 1 9 7 7 ) 

24. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Mecisi 1/514; C. Senatosu 
1/512) (S. Sayısı : 634) (Dağıtma tarihi: 31.1.1977) 

25. — Tekel Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/515; C. Senatosu 1/513) (S. Sayısı: 635) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1977) 

26. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/516; C. Senatosu 
1/514) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 31.1.1977) 

27. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/517; C. Se
natosu 1/515) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1977) 
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28 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/518; C. Senatosu 1/516) (S. Sa
yısı : 638) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1977) 

29. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/519; C. Senatosu 1/517) (S. Sa
yısı : 639) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1977) 

30. — Orman Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/520; C. Senatosu : 1/518) (S. Sa
yısı : 640) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1977) 

31. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1977 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/521; C. Senatosu : 
1/519) (S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1977) 

32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve 
Tanıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğilim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra-
porarı. (M. Meclisi : 1/268; C. Senatosu: 1/487) 
(S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 31 1 . 1977) 

33. — 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları, 
(M. Meclisi : 2/696; C Senatosu : 2/112) (S. Sa
yısı : 661) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 .1977) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Mehmet (İnaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kas amonu), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çele
binin, «Demokratik parlamenter rejime ters bir an
layış içinde meçhul kişilerin kurtarıcı diye davet edil
melerinin sakıncaları ve iktidarla muhalefet arasında, 
artık bir diyalog başlamasıyle sağlanabilecek yarar
lar» konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Üye
si sayın Hüsamettin Çelebi, «Demokratik parlamen
ter rejime ters bir anlayış içinde meçhul kişilerin kur
tarıcı diye davet edilmelerinin sakıncaları ve iktidar
la muhalefet arasında, artık bir diyalog başlamasıyle 
sağlanabilecek yararlar konusunda» gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. 

Buyurun sayın Çelebi. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Hiç kimse inkâr edemez ki, bugün derin bir sos
yal bunalım içinde bulunuyoruz. Sabahları, gazetele
rimizi açtığımız zaman öldürme olayı ile ilgili haber 
bulmadığımızda yadırgıyoruz. Can güvenliği kalma
mıştır. Bu ortamın yarattığı huzursuzluk, umutsuzluk 
ve güvensizlik içinde büyük adam veya kurtarıcı ara
yan sesler kulaklarımıza geliyor. Maalesef, resmî ko
nuşmalarda bile «Gel» denilebiliyor, «Neredesin?» 
diye sorular soruluyor. Unutuluyor ki, bu büyük 
adamlar, kurtarıcılar «Ol» demekle olmaz, «Gel» de
mekle de gelmez. Davet edilen kurtarıcı önderler, 
tarihî veya sosyal ortamın tabiî bir sonucu olarak 
ortaya çıkarlar. Geldikleri zaman ise, davetiye çıka
ranların öncülüğü olduğunu düşünmezler, hatta var-
lıkhırmı da kabul etmezler. 

Bu itibarla çoluk - çocuklarına, yakın çevrelerine 
kendilerinin büyük adam olduğu yolunda hikâyeler 
anlatmakla vakit geçiren ve gittikçe bu hikâyelerin 
gerçekliğine kendileri de inananlara resmî kürsülerden 
davetiye çıkartmanın âlemi yoktur. Türkiye, parla
menter demokrasiyi seçmiştir ve bu rejimin büyük 
adamlara değil, iyi işlemeye, normal şekilde işlemeye 
ihtiyacı vardır. 

Sayın Başkan; 
Bu anlayışla, ama içinde bulunduğumuz bunalım

lı ortamın her türlü gelişmeye müsait olduğu gibi yan
lış hesaplara dayanan girişimlerin yaratabileceği sa
kıncaları da dikkate alarak, iktidarla muhalefet iliş
kileri, iktidarla muhalefet diyalogu üzerinde bir kaç 
cümle söylemek istiyorum. 

Parlamenter demokrasinin tabiî sonucu olan bu 
ilişkiler, aylardan beri, hatta yıllardan beri maalesef 
kopuktur. Bugün için bu kopukluğun sorumlusunu 
aramanın zamanı değildir, yararı da yoktur. Bugün 
fayda, ilişkiji yeniden kurmakta, diyalogu yeniden 
tesis etmektir. Anamuhalefetin sayın Genel Başkam 
geç kalmış olsa da, yarım cümlelerle ifade etmiş bu
lunsa da, bir süredir böyle bir diyalogun kurulmasını 
ister görünmektedir, böyle bir diyaloga girmeye ta-
Hpkâr görünmektedir. Bugünkü ortamda bu yarım 
cümleli ifadeleri bile değerlendirmeye muhtacız Bil
diğimiz kadarı ile bir yarım cümleyi de iktidarın sa-
yın başı söyleyebildiği anda, diyalog başlayacaktır, 
aşna iktidarın sayın başı böyle yapmamaktadır. Geç
mişi hatırlamakta, suçlamakta ve bunda ısrarlı görün
mektedir. 
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Yakın tarihin siyasî gelişmelerini iyi hatırlayanlar, 
rahmetli İnönü'nün terörist solcu gençler için ilk de
fa «Haytalar» dediği ve bunlara karşı işbirliği öner
diği gün yaptığı konoşmayî halsrîayacaldardır. O gün 
İnönü'nün uzattığı eie, mukabil eîle cevap verilmemiş 
ve bir fsrsat kaçınlmıştır. Bu da memleketimiz için 
çok pahalıya mal olmuştur. 

Sayın Başkan; 
Bugün Sovyetler Birliği ile Amerika konuşuyor, 

Türkiye ile Yunanistan konuşuyor, Denktaş'la Maka-
r:os 11 yıl sonra bir araya gelip konuşabiliyorlar; 
yani bir konuşma ve konuşarak anlaşma döneminde, 
dünyasında yaşıyoruz. Böyle bir dünyada bizdeki ik
tidar muhalefet görüşmemesi, iktidar ve muhalefet 
liderlerinin küskün kardeşler gibi birbirlerini görme
meğe gelmesi milletimizce anlaşılamıyor. Milletimiz, 
Sayın Demirel ile Sayın Ecevit'in görüşmelerini ve 
bugün içinde bulunduğumuz derin bunalımın çaresi
ni birlikte aramalarını, asgarî arar görünmelerini bek
liyor ve istiyor, iki sayın lideri milletten gelen bu 
isteğe kulak vermeye, fakat her halde geç kalmama
ya davet için huzurunuza geldim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/980) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, takdim edi

yorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangll'hı dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

3. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/981) 

BA,ŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
140 Sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Di

lekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı için 
27 . î, 1977 tarihinde yapılan gizli seçim sonunda aşa

ğıda adlan yazılı Senatör ve Milletvekilleri Yönetim 
Kuruluna seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkam 
İçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 

" Başkan : Süleyman Şimşek (İçel Milletvekili) 
Başkanvekili : Muzaffer Yurdakuler (Tabiî Üye) 
Sözcü : Ali Alkan (Kırklareli Senatörü) 
Sözcü : Neccar Türkcan (İzmir Milletvekili) 
Kâtip : Adil Altay (Sivas Senatörü) 
Kâtip : Mehmet Bozgeyik (Gaziantep Milletveki

li). 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

4. — Lice'de depremden sonra yapılan konutlar 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyon üyelerinin inceleme yapmak üzere dep
rem mahalli olan Lice'ye gitmelerine dair tezkeresi. 
(3/983, 10/25) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hakkın

da araştırma yapmakla görevli Komisyonumuz, ilgi
lilerden aldığı yazılı belgeleri incelemiştir. Bu incele
me neticesinde deprem mahallinde araştırma yapma
ya lüzum hâsıl olmuştur. Komisyonumuzun üyeleri
nin araştırma ve inceleme yapmak üzere deprem ma
hallî olan Lice'ye gidip gelmeleri için Genel Kuru
lun tasvibinin alınmasına müsaadelerinizi saygı ile arz 
ederim. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Mehmet Bilgin 

BAŞKAN — Komisyon üyelerinin deprem mahal
linde inceleme yapmalarına müsaadelerinizi oylarını-
na arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık ya
pan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkla
rı çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki 
ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. (3/982, 10/44) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum : 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık yapan ve 

yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları çeşit
li mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm yolu 
bulunması hakkında Araştırma yapan Komisyonu
muzun çalışma müddeti 25 . 1 . 1977 tarihinde sona 
erecektir. 

Araştırmanın sıhhatli bîr şekilde sonuçlandırılma
sı için, 25 . 1 . 1977 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere iki ay daha müddet verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Komisyona iki ay mehil verilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifinin, havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak üçer üyeden 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair 
tezkeresi. (î/449, 3/984) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilip 

Cumhuriyet Senatosuna gönderilen Çırak Kalfa ve 
Ustalık Kanun teklifinin biran evvel görüşülmesini 
temin maksadıyle havale edilmiş olduğu Malî ve İk
tisadî İşler, Anayasa ve Adalet, Millî Eğitim, Genç
lik ve Spor, Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komisyonla
rından üçer üye alınmak suretiyle kurulacak bir geçi
ci komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa-Adalet Komisyonu Başkanı 
Rafet Rendeci 

BAŞKAN — Önergedeki ilgili komisyonlardan 
üçer üye alınmak suretiyle bir geçici komisyon ku
rulması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

7. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgenin, Tarsus İşletme
cilik Yüksekokulunun Adana'ya nakledilmesi hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/64) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, takdim 
ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine 

bağlı Tarsus İşletmecilik Yüksekokulu bu yıl Ada
na'ya nakil edilmiştir. 

Bundan önce huzur içinde öğrenim yapan öğren
ciler, şimdi Çukurova'nın komando karargâhı ola
rak bilinen Akademide can güvenliğinden de yoksmı, 
maddeten mağdur ve perişan durumdadırlar. 

Okulun bütün masrafını Tarsuslular karşıladığı 
halde, birden bire Adana'ya nakledilmesi çeşitli mad
dî çıkar hesaplarına da bağlanmaktadır. Okulun 
tekrar Tarsus'ta açılması için resmî kuruluşların ve 
halkın Akademiden Millî Eğitim Bakanlığına kadar 
yaptığı müracaatlara müspet cevap alınamamıştır. 

Bu durum karşısında; 

1. Okulun tekrar Tarsus'ta açılmasını amaç
layan bir tetkikin (Adana ve Tarsus'ta yöneticiler ve 
halkla görüşmek suretiyle) yapılarak Senato Genel 
Kuruluna doğru bilgi sunmak ve, 

2. löö bin nüfuslu Tarsus şehri ile 100 bin nü
fuslu çevresinin mah olan İşletmecilik Yüksekokulu 
öğrencilerinin bundan önce huzur içinde okumalarına 
karşın, şimdi Adana'da Akademi içinde komando 
baskısına maruz, can güvenliğinden yoksun, mağ
dur ve perişan olduklarım bizzat öğrencilerle temas 
ederek tespit etmek kayıt ve şartı ile, 

Aşağıda belgelerini açıklayacağım okul nakli du
rumu ile ilgili olarak Senato Araştırması yapılması
nı saygı ile arz ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — İçtüzüğümüz gereğince muameleye 
tabi tutulacaktır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla 
katılma payı alınmaması hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 219; C. Senatosu : 2/111) 
(S. Sayısı : 649) (1) 

(1) — 649 S. Sayılı basmayazı 27 . 1 
li 26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

1977 tarih-

BAŞKAN — Köye götürülen hizmetlerden hiç 
bir adla katılma payı alınmaması hakkında kanun 
teklifinin müzakeresine devam ediyoruz. 

Geçen Birleşimde tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiş, maddelere geçilmesi oylanmıştı. 

Hakkında öncelik ve ivedilik karan bulunan bu 
teklifin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsınlar.. 
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Hükümet yetkilisinin tezkeresi geçen Birleşimde 
okunmuştu. 

Bir önerge var, takdim ediyorum: 
Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 649 sayılı Yasa teklifi
nin Millet Meclisince kabul edilen şekli, Cumhuri
yet Senatosu İçişleri Komisyonunda bazı değişiklik
lere uğramıştır. 

Yasa teklifinin görüşülmesinde İçişleri Komisyo
nunun kabul ettiği metnin esas alınmasını öneririz. 

Konya Kayseri 
Erdoğan Bakkal başı Ziya Müezzinoğlu 

BAŞKAN — Son komisyon Bütçe ve Plan Ko
misyonudur, ondan evvelki komisyon da İçişleri Ko
misyonudur. Şimdi, önerge ile İçişleri Komisyonu
nun metninin müzakereye esas alınması istenmekte
dir. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Oylamadayım efendim, lütfen. 
Kahul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 
Köye götürülen hizmetlerden hiçbir adla katılma 

payı alınmaması hakkında kanun teklifi 
Madde 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağlı ku

rumlarca götürülen hizmetler karşılığında hiç bir ad 
altında katılma payı alınmaz ve bedenen çalıştırıla
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Erdoğan Bakkalbaşı. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

649 sayıh Yasa teklifini ilk defa veren Sayın Sü
leyman Demirci ve arkadaşlarının ilk tekliflerinde; 
«Köye yol, su ve elektrik götürülmesi hizmetlerinden 
dolayı bunlardan istifade eden köylerden hiç bir ad 
ve namla katılma payı alınmayacaktır.» şeklinde bu 
Yasa teklifinin 1 nci maddesi düzenlenmiştir. 

Ancak, Millet Meclisi bunu değiştirmek suretiyle, 
«Köye, Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca götürü
len hizmetler karşılığında hiç bir ad altında katılma 
payı alınmaz ve bedenen çalıştırılamaz.» şeklinde 
değiştirmiştir. 

Şimdi, burada son cümlenin faili, yeni deyimi ile, 
öznesi yoktur; yani burada bedenen çalıştırılacak 
kimselerin kimler olduğu belli değil. Cümlede bir 
hata var; bunun düzenlenmesinde bir hata var. Eğer 

Millet Meclisi, Yasa teklifinin 1 nci maddesini tekJif-
çilerin arzu ettiği şekilde kabul etseydi, böyle bir de
ğişikliğe gerek yoktu. Ancak, burada «Bedenen çalış
tırılamaz.» cümlesinin öznesi; yani kimin çalıştırıla-
mayacağı şeklinde bir özne bulunmamaktadır. 

Uygulamada birçok mahzurlara yol açacak olan 
bu maddenin son cümlesine; yani özne olmak üze
re, «Hiç kimse karşılıksız bedenen çalıştırılamaz.» 
sözcüklerinin eklenmesi gerekir. Bu konuda da bir 
değişiklik önergesi vermiş bulunuyorum, kabulünü is
tirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, bendeniz de aynı duruma işaret ede
cektim, bir değişiklik önergem vardır, onunla yetini
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
1 nci madde üzerinde verilmiş önergeler var. İki 

tanesi; Sayın Şebib Karamullaoğlu, Sayın Erdoğan 
Bakkalbaşı, Sayın Ziya Müezzinoğlunun ve şimdi 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'nm işaret ettiği hususu 
önerge ile madeye ithal etmek isterler. 

Sayın Hüsamettin Çelebi'nin de aşağı yukarı ay
nı mahiyette. Birbirlerine katılırlar zannedersem; 
maksat cümleyi düzeltmektir. 

Komisyona bu önergeleri tetkik için gönderiyo
rum, lütfen katılıp katılmadıklarını işaret etsinler. 

Yine 1 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge 
var. O da bir ilâve getiriyor, bu önergeyi de komis
yona tetkik için göndereyim, ondan sonra muameleye 
koyayım. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, yerimden bir şey söy
lememe müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Efendim, Bütçe Plan Karma Komis
yonunda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
Büteçesi görüşülürken, Sayın Bakan bu yasadan bah
settiler ve yasanın yanlış ve zararlı çıkacağım söyle
diler, bu nedenle, (Komisyon Başkanımız Sayın Yi
ğit Köker'di) Genel Kurulda düzeltilmesini önerdi
ler. Anlaşılıyor ki, komisyona bu yasanın iade edi
lip, komisyonda görüşülmesiyle yasanın daha sağlam 
çıkması sağlanacaktır. Sayın Bakanın komiyondaki 
ifadelerine dayanarak ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim önergeleri gönde
rir misiniz? Okutayım evvelâ, sonra mütalaanızı alı
rım. 
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Şimdi, 1 nci madde üzerinde verilmiş aynı mahi
yette olan iki önergeyi ayn ayrı takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 649 S. Sayılı Yasanın 1 

nci maddesinde; cümlenin tamamiyeti itibariyle faili, 
(Öznesi) bulunmamaktadır. Bu nedenle, maddenin 1 
nci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Madde 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağlı ku
rumlarca götürülen hizmetler karşılığında hiç bir ad 
altında katılma payı alınmaz ve hiç kimse karşdıksız 
bedenen çalıştırılamaz.» 

Bursa Konya 
Şebib Karamullaoğlu Erdoğan Bakkalbaşı 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
649 sıra sayılı kanun teklifinin 1 nci maddesin

de Türkçe anlatım yönünden yanlışlık vardır. 
Maddenin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öne

ririm. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Madde 1. — Devlet ve Devlete bağb kurumlar
ca köye götürülen hizmetler karşılığında hiçbir ad 
altında katılma payı alınamaz ve köylüler ücretsiz 
olarak bedenen çalıştırılamaz.» 

BAŞKAN — Bu okunan iki önerge cümlede bir 
failin bulunması gerekçesiyle o cümleye; bir tanesin
de, «hiç kimse karşılıksız» tâbirinin ilâve edilmesi, 
öbüründe ise «köylüler ücretsiz olarak» kelimelerinin 
ilâve edilmesi istenmektedir. 

Yani, aşağı yukarı bu iki önerge aynı mahiyette; 
fakat cümlenin düzgün çıkması için ikisinin birleşti
rilmesi gerekmektedir. Bu hususta Komisyon müta
laasını rica edeyim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, bu mütalaa yek nazarda doğru gibi görünüyor
sa da, esasen mevzu, köye, Devlet ve Devlete bağlı 
kurumlarca götürülen hizmetler karşılığında hiçbir ad 
altında katılma payı alınmamasını emrettiği ve çalış
tırılması icap eden kişiler; yani imece usulüne taallûk 
eden kişiler de köylü olduğu için, o manayı kapsa
maktadır ve bu sebepten dolayı katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yani, manayı içinde buluyorsunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet Sayın 
Başkan, Manayı içinde buluyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLI
ĞI MÜSTEŞARI NECDET SEÇKİNÖZ — Katılmı
yoruz, Sayın Başkan. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayser!) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim? Oy hal
leder meseleyi. Mahiyeti anlaşıldı. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler».. Kabul edilmemiştir. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Yazık ol
du Türkçeye, Sayın Başkan. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü ) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, bir şey 
arz etmek istiyorum? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kabul edildikten 
sonra olmaz. Rice ediyorum. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Kabul edilen hususla ilgili değil. Müsaade 
ederseniz bir şey arz edeyim. 

BAŞKAN — Neyi efendim? 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — SayiK Başkan, bu Kanun bizim Tarım Komis
yonumuza gelmemiştir. Ahnan bu kararlarla birçok 
tarifii meseleleri yürümez hale gelir. Yüksek Heyetin 
nazan dikkatini ceibediyorum. Lütfetsin arkadaşla
rımız, Komisyon geri alsın da, bunları islah edelim. 

Ba Kanunu bu şekilde kabul ettiğimiz takdirde 
birçok işler durur. 

BAŞKAN — Birinci maddeyle ilgili bir başka 
önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
649 sıra sayılı; «Köye götürülen hizmetlerden alı

nan katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun 
tekliîb, nin 1 nei maddesinin aşağıdaki şekilde dü-
ztmemnes'ni teklif ederim, 

Medde 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağlı ku-
rum/area. götürülen hizmetlerde; para, maüzeme, ar
sa, taşıma gibi adlar altında katılma pay; alınmaz, 
Bedenen çhçtırılamaz. 

Burdur 
Ekrem Kabay 
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C, Senatosu B : 27 1 . 2 . 1977 O : 3 

BAŞKAN — Önerge malum. Sadece manayı bir
takım maddelerle açmak istiyor. Önergeyi dinledi
niz. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Saym Baş-
kan, verilmiş olan Sayın Kabay'm önergesi tadadı 
mahiyette birtakım hizmetleri zikrediyor. «Hiç bir 
ad altında» kelimeleri zaten bu manayı ifade ediyor. 
Onun için katıbnıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAN
LIĞI MÜSTEŞARI NECDET SEÇKİNÖZ — Ka
tılmıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka- < 
bul edilmiştir. • 

Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte : 

a) Kendilerinden kctılma payı alınmış ve henüz ; 
Ir'zmet görütülrnemiş köylere bu hizmetin gütürülme-
sindeki sıra saklı tutulur. ! 

i 

b) Kendilerine hizmet götürülmüş olup katılma i 
paylarından borçlu köylerin bu borç'arı istenmez. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın ; 
üye var mı?.. Yok. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Komisyon- i 
dan ve Hükümetten bir soru soracağım. ! 

BAŞKAN — Tefhim ettim. Rica ediyorum, j 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Hayır efen- j 

d im. Aydınlığa kavuşması lâzım. j 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde mi? Î 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Evci efen- | 
dini. : 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde buyurun. j 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Şimdi efen- | 

dim, orada bulunan şekli iîe; köylerde şu anda tat- ; 
bikatta katılım payım vermiştir; sırası gelmiş, ya l 
başlanmak üzeredir, ya başlanacaktır. O verilen pa- • 
raiar geriye iade edilecek midir, edilmeyecek midir? 
Buna ait bir hüküm yoktur. (A. P. sıralarından < Ge- j 
cici madde var», sesleri) ı 

Sayın Başkan, varmış. Özür dilerim. j 
BAŞKAN — Evet efendim. j 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kuru
mu Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkrala
rı, 8 nci maddesinin ikinci fıkrası iîe 7478 sayılı Köy 
Içmesuîan hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin 
(d) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kö3'e götürülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel 
bağışlar da, sırada öncelik sebebi sayılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

Bujimin Sayın Kocaman. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Şu anda görüşülmekte ofan madde, Yasa öneri
sinin 1 nci maddesinde öngörülmüş olan anailkenin 
gerçekleşmesini sağlamak amacıyle yürürlükteki ba
zı kanunların hükümlerinin kaldırılmasına ilişkin bir 
maddedir. 

Az önce kabu! ediîen 1 nci maddede, «Köye, 
Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca götürülen hiz
metler karşılığında hiç bir ad altında katılma payı 
aîmrnaz ve bedenen çahştınFmaz» biçiminde geniş 
kapsamlı b<r ilke hükmünü kabıü ettik. 

Hiç b:r ad a'îımla katılma payı alınmayacak. Ne
den alınmayacak?.. Köye, Devlet ve Devlete bağlı 
kurumlarca gölüm! en hizmetlerden alınmayacak. 
Ynni, köye, Devlet veya Devlete bağlı kurumlar bir 
kamu hizmeti götürmek isteyecek, bıı kamu hizmet
lerinden ölürü, bu kamu hizmetlerinin velev gerçek
leşmesi, ve!ev o köyün bu hizmet konusunda öncelik 
nüması t amacıyle köyden hiç bir ad a'tında; yani ya
banın tümü görüşü'ürken ileri sürdüğümüz gibi, mal 
şekîinde, bedenî çalîşma şeklinde veya para sekimde 
katılma payı istenmeyecek... İEkeyi 1 nci maddede 
koyduk. 

GÖJIÜ! arzu ederdi ki, yasalarla öngörülen katı
rım paylarının tümünü kaldıran bir 3 ncü maddeyle 
karşnaşsaydık... Yasa önerisinin tümü hakkında yap
tığım konuşmada da açıkladığım gibi, şimdi görüş
mekte olduğumuz 3 ncü maddede söz konusu edi-
Üen Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 4 ncü 
msJ.des'nin (b) ve (c) fıkralarında yazılı olan ve 
7478 sayılı Köy İçmesuîarı Hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin (d) fıkrasında yazdı olandan gay
ri, yasalarla öngörü'müş katilim payları da vardır. 
Benim saptayabildiğim kadanyle hangisi olduğuna 
işaret etmek isterim : 
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222 sayılı İlköğretim ve Eğicini Kanunu var. Bu » 
Kanunun 63 ncü maddesinde okullar İçin gerekli ar
sa ve arazinin nasıî sağlanacağı öngörülmüş ve bu 
maddenin son fıkrasında, (fıkrayı aynen okuyorum 
ve değerli zamanlarınızı almamak için 1 nci fıkrayı 
okumuyorum) «Arsanın sahn alınması ve kamulaş
tırılması», yani arsanuı temin edilmesi, sağlanması I 
için; «Köy okelian için köy tüzelkişiliğine, şehir ve 1 
kasaba okulları için özel idareye aittir» diye açık bir j 
hüküm var. I 

Bu hükmün amamı şu : Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti iki tane ilkokul yapacak; birini köye, diğeri
ni kasabaya. Kasabaya yapacağı ilkokulun arsasını I 
özel idare kamu!aşüracak, parasını ödeyecek. Köye I 
yapılacak olan ilkokulun arsasını köy tüzelkişiliği I 
kamulaşüracak, parasını ödeyecek. Kanun açıkça ön- { 
görmüş bu mecburiyeti, zormıluğu. 

Bir kere bu durum her şeyden önce, Anayasada 
yazı?! eşitlik ilkelerine aykırıdır, bir. i 

İkinci olarak da, az önce kabuî ettiğimiz, görüş
mekte olduğumuz Yasa önerisinin 1 nci maddesinde- I 
ki anailkeye aykındır. Köye ilkokul yapılması için 
gerekîi olan arsayı köy kamulaştıraeak, parasını öde- j 
yecek. J 

Kafilim payı mıdır, değil midir?.. Elbette ki ka
tılım payıdır değerli senatörler. Zira, arsa alınma- I 
dan, kamulaştırılmadan, sağlanmadan ilkokul yapı!- i 
maz. İlkokul yapma hizmeti gerçekleştirilemez arsa j 
olmadan. Arsa sağlanmadan ilkokulun kurulmasına I 
olanak yok. 

O nedenle, bir kere bu yönden 3 ncü madde ile 
1 nci madde atasında çelişki vardır. 3 ncü maddede I 
noksanla? vardır ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 63 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının ve I 
aynı isliksmette 65 nci maddesinin değişikliğe tabi I 
tutulması gerekir ki, «Köye götürülen hizmetler kar
şılığında hiç bir ad altında katıkm payî alınmaz» 
ilkesi gerçekleştirilmiş olsun. 

Şimdi, bu iddialarıma karşı değerli arkadaşlarım- I 
dan şöyle bîr cevap gelmesi muhtemeldir : Bu ce- I 
vabı aslında Yasa önerisinin tümü görüşülürken de I 
dinledik değerli sözcü arkadaşlarımızdan. I 

«Türkiye köylerine (İhmal edilebilecek kadar 
çok küçük miktarı dışında) büyük ölçüde ve oranda 
i.ikokuîiar _ gerçekîeştirümiştir, yapılmıştır. Bu neden-
l-z, artık bundan sonra yapıîması gerekil ilkokul söz I 
konusu pek olmayacağı için, böyle bir hüküm ge- I 
tiriîoıesine gerek yoktur» denilebilir; nitekim denil- I 
mistir bundan önceki birleşimde. J 
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Değerli, arkadaşlarını; 
Bu yokla ileri sürülen veya sürülecek, olan itiraz

lar bizce hakıi değildir. Çünkü, Türkiye köylerinin 
«merkezî», diye kabul edilen bir noktasına bir ilk
okul yapına amacı düşünülünce; (kesin rakamı ver
meme ok-ıak yok; ama köylerimizin büyük kısmına 
ilkokul yapılmıştır.) bu ilkokulun yapılması, açılma
sı, hizmete girmesi için gerekli arsa şu ana kadar 
tahsis edilmiştir. Ancak, ilkokulların mazideki ya
pılma yöntemi, sistemi hepimizce malum. Köylü
nün sağlayabileceği, en ucuza mal edebileceği nok
talarda arsalar beğenilmek, tahsis edilmek suretiyle 
ilkokullar kurulmuştur. Bu ilkokullardan çoğu, ge
rek arsasının köy içinde yer aldığı nokta ve mevkii 
bakmımdan, gerekse ilkokul binalarının sağlamlığı 
ve hizmete yeterli olup olmaması bakımından iyi 
olmayan görünümler arz etmektedir. 

Fakir köylü, arsası kendi tarafından sağlanmak 
mecburiyeti öngörüldüğü için, en küçük değerde, do-
Hayısıyle en ücra köşede ve İlköğretim ve Eğitim Ka-
nunumm öngördüğü unsurları asla içermeyen, ihti
va etmeyen noktalardaki arsaları tahsis etmiştir, bu
nun üzerine sakat, derme çatma ilkokullar kurmuş
tur. 

Şimdi, içinde bulunduğumuz yıllarda olduğu gibi, 
bundan sonraki yıllarda da rastlanacak, yerine geti
rilmesi gerekecek bir hizmet oîarak, mevcut ilkokul
ların onarılması veya yararlanma olanağı kalmayan
ların yıkılıp yerine yenisinin yapılması söz konusu 
oüduğunda; şüphesiz yeniden yapılacak ilkokulların 
arsrsmm Yasada yazılı öze'iikleri taşıyan mevkide, 
nokrada ve özellikle olmasına önem atfedilecek, özen 
gösterilecektir. Böyle bir önem ileri sürüldüğünde, 
öngörüldüğünde yeni arsa gereksinimi ortaya çıka-
cakîır, 

Ayrıca, ülkenin genel nüfusu şehirlerde olduğu 
gibi, köylerde de hızla artmakta, köylerin yakın ve
ya civar noktalarında yeni mahalleler oluşmaktadır. 
Köy çocukîan olarak hepimiz tarafından yakinen bili
nen gerçeklerdir bunlar. Bu oluşum, büyük köylerde, 
genişlemiş köylerde, kalabahkîaşmış köylerde bir
den fazla ilkokul kurulması gereksinimi ile bizi kar
şı karşıya bırakabiliyor, bırakmaktadır. 

Benim seçim bölgemin 20'clen fazla köyünde bir
den çok ilkokul vardır ve belki 20 - 30'dari fazla köyü 
de halen ikinci ilkokula kavuşamamıştır; ama «ikinci 
îikokuî» diye (mahalleleri açısından) sızlanmaktadır
lar. 



C. Senatosu B : 27 î . 2 . 1977 O i 1 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'deki köy adedi 34 bin küsurdur; ama 

3'erkşlm ü-ütesi adedi 70 binin üstünde, 80 bip.e git
mektedir. İhtiyaçlar düşünülürken, köy tiizelk;ş îliği
nin miktarı açısından bir yaklaşım yaparsak yanlış 
düşünmüş, yanlış bir değerlendirme yapmış oluruz, 
Önemli oEan yerleşim bölgeleri, yerleşim üniteleridir. 

Bu nedenle, gerek henüz ilkokula kavuşmamış, 
bizler için utanç tabusu niteliğinde olan köylerin 
ilkokul! ihtiyaçlarının karşılanması sırasında, gerek • 
ükokuî ihtiyacı sağüanmış kabul edilmekle birlikte, 
binası da arsası da evsafa uygun, amaca yeterli ve 
yaradı olmayan ilkokulların yeniden yapımı sıra
sında ve nihayet îîkokusu bulunan bir köyün değişik 
bîr mahallesine veya yerleşim noktasına yeni iükeku-
frın (ikinci veya müteakip ilkoku'larm) yapılması ge
rektiğinde köy ilkokullarına arsa sağlanma ihtiyacı 
kendini gösterecektir. 

Bu itibarla, «köylerde ilkokul çok büyük oranda 
yapılmıştır, artık arsaya ihtiyaç yoktur? yollu itiraz
lar haklı değildir, geçerli değildir. Kaldı ki, ilkokula 
kavuşmamış bir tek köy dahi söz konusu oîsa; gerek 
biraz önce kabul ettiğimiz 1 nci maddenin içerdiği ge
nel ilke, gerekse onun da üstünde bulunan Anayasa
da yazılı eşitlik ilkesi karşısında bir tek köy için dahi 
oîsa, o köyü ilkokul hizmeti gibi önemli bir kamu 
hizmetine kavuşturmak için köy tüzelkişiliği ile köy
lüyü, arsayı sağlamak, arsayı kanıulaştmp ona para 
yatırmak türünde, niteliğinde bir katılım payı öngör
mek zorunluluğu ile karşıkarşsja bırakamayız. Ana
yasanın eşitlik şikesine aykırıdır bu davranış. Az ön
ce kabul ettiğimiz yasa önerisinin 1 nci maddesindeki 
genel ilkeye aykırıdır, 

Bu nedenle az sonra maddenin görüşmesi bittiğin
de Sayın Başkanlık tarafından okunacak olan, benim 
tarafımdan verilmiş bulunan bir önergem vardır. 
Önergem üzerinde tekrar söz ahp değerli zamanımızı 
asmamak, sizleri işgal etmemek için, bir yönü itiba
riyle de önergemin açıklanması niteliğinde oian bu 
konuşmamı yapmış bulunmaktayım. 

Özetlemek gerekirse : 
Değerli arkadaşlarım, 1 nci maddede kabul etti

ğimiz anailke ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun 63 nci? maddesinin 2 nci fıkrası ve 65 nci 
maddesinin bazı noktalarındaki köy terimlerinin 
mevcudiyeti çelişki teşkil etmektedir. Eğer, köye gö
türülen bütün kamu hizmetlerinden katılım paylarını 
kaldınyorsak, köy ilkokulları için köylünün sağlama
sı gereken, kamulaşürıp para yatırması gereken arsa 
ihtiyacından ötürü köylünün yasa gereği karşı kar

şıya bulunduğu bu tür katilim payının da kaldırılma
sına ilişkin hükmün, görüşmekte olduğumuz yasanın 
3 ncü maddesine ithal edilmesi gerekir, önergem de 
bu amaçla düzenlenmiş ve sunulmuştur. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder say
gılar sunarım. Önergemin kabulünü istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ergin. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Tarafsız bir gözle bakılacak ve memleket gerçek

leri de nazarı dikkate alınacak olursa, 1/3 nispetin
deki köy katkı payının kaldırılmasını öngören bu ka
nuna hak vermek mümkün değil. Devletin kısıtlı im
kânları karşısında köylerin elektriklendirme hızını 
büyük ölçüde düşürecektir. Bundan daha önemlisi 
ise, köyler arasındaki öncelik sırasının tespitinde bü
yük bir kargaşalık meydana getirecektir. Bilhassa, bu 
3 ncü maddenin 2 nci fıkrasında «Köye götürülen 
hizmetler karşılığı yapılan kişisel bağışlar da, sırada 
öncelik sebebi sayılamaz» ibaresinin konması bu 
kargaşal?ğı da büsbütün artıracaktır. Çünkü, bundan 
evvelki tatbikatlarda ispat etmek ve görmek müm
kündür ki, henüz etüt ve projesi yapılmadığı halde 
birtakım siyasî baskılar neticesinde doğrudan doğru
ya tesis ihalesi programı listesine ahıunış köyler var
dır. En katkı payı kaldırıldığı ve şu son paragraftaki 
«sarada öncelik sebebi sayılmaz» maddesi de bulun
duğu müddetçe, öncelik vermede çok büyük güçlük 
çekilecek ve birçok kargaşalığa sebep olunacaktır. 
Bu, siyasî istismar vesilesi olabilecek bir durumda
dır. 

Ayrıca, Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 
4 ncü maddesi (d) fıkrasına bakacak olursak, «Köy 
eiektrikîendirilmesî amacı ile temin edilen krediler ve 
yapılan hibeler...» köy elektriklendirme fonunun ge
lirini teşkil eden maddelerden birisi. Şimdi,, bu mad
de halen yürürlükte kalmaktadır; yani «köy eiektrik
îendirilmesî işleri» başlığını taşıyan TEK Kanunun
daki 4 ncü madde (d) fıkrası yürürlükte kalmakta. 
Çünkü, kaldırılan (b) ve (c) fıkralarıdır, (d) fıkrasın
da ne diyor? «Köy eiektrikîendirilmesî amacı ile te
min edilen krediler ve yapılan hibeler...» Yalnız, 
3 ncü maddenin son fıkrası ise kişisel hibeleri kaldırı
yor; fakat bu hibeler arasında tüzelkişilerin hibeleri 
de var. Bunlara hiç dokunulmuyor. Tatbikatı şöyle 
olmuştur, 
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Meselâ, Orman Bakanlığı birkaç milyon lira Tür
kiye Elektrik Kurumu Köy Elektrifikasyonu Dairesine 
hibede bulunmuştur, buna karşılık orman köylerinin 
bir listesini vermiştir, buna elektriklendirmede önce
lik tanıyın diye istekte bulunmuştur. Bunun çok tat
bikatları var. 

Şimdi, tüzelkişilerin yardımları gene öncelik ver
mede bir kıstas olarak kalacak, fakat sadece şahsî 
bağışlar kaldırılacak... Devletin kısıtlı imkânları kar
şısında şahsî bağışların kaldırılması, fakat tüzelkişi
lerin yardımlarının kalması; bu takdirde aynı önce
liği alabilmek için köylerde birtakmı kooperatifler 
teşekkülüne sebep olacaktır. Çünkü, şahsî bağış kal
dırılmıştır, bu sefer tüzelkişi bağışı öncelik sebebi 
sayılacaktır. O zaman ne yapacak köyiüîer? Koope
ratif kuracaklar, tüzelkişi yardımı yapacaklar, önce
lik isteyecekler. Bu ise, yeniden bir sürü kooperatif
lerin kurulması gibi köylüye boşu boşuna birtakım 
külfetler yükleyecektir. 

Şimdi bence, mademki TEK Kanununun bu 4 ncü 
madde (d) fıkrası aynen kalmaktadır, o halde; «kişi
sel bağışlar da, sırada öncelik sebebi sayılmaz» fıkra
sının kaldırılması uygundur. Yani, gerek tüzelkişi, 
gerek özel kişi bağışlarının sırada öncelik sebebi sa
yılması için bu son paragrafın kaldırılması uygun ola
caktır. 

Bu hususta da bir önergem olacak. Eğer kaboi edi
lirse böyle bîr kargaşalığın önüne geçileceğini söylemek 
mümkündür. 

Takdir sizindir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler var, işleme tabi 
tutuyorum. 

İki tane önerge p.yns mahiyettedir, ikisini de takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
649 Sıra Sayılı Kanun tasarısında 3 ncü maddenin 

2 nci fıkrasının metinden silinmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ergin 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanım teklifinin 3 ncü mad

desinin son fıkrasının maddeden çıkartılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 
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BAŞKAN — Bu iki önerge de aynı mahiyette 
olup, maddenin ikinci fıkrasının tayyma mütedairdir. 
Önergeleri dinlediniz. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

SÜLEYMAN E. ERGÎN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, bir sual sormak istiyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan; 

Önergeye katılamıyoruz. Şu sebepten dolayı: 
«Köye götürülen hizmetler karşılığı yapılan ki

şisel bağışlar da, sırada öncelik sebebi sayılamaz» 
hükmü, getirilen Kanunun ruhuna uygundur. Eğer, 
bağışlar öncelik sırası telâkki edilirse, bu Kanunun 
getirilmiş olmasının da ehemmiyeti kalmıyor. Çün
kü, o zaman zaten katılım payı denen şey bağıştır; 
bu takdirde bu Kanun tatbik edilmiyor demektir. 

Onun için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katilam-yorsunuz efendim. 
Hükümet?... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLI
ĞI MÜSTEŞARI NECDET SEÇKİNÖZ' — Komis
yonun görüşüne katılıyoruz, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
I Önergelere Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Önergelerin dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa önerisinin üçüncü mad-

I desinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve îek-
j lif ederim. 
I Saygılarımla 

Madde 3. — A) 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Ku-
I rumu Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkra

ları, 8 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 7478 sayılı 
Köy îçmesulan Hakkındaki Kanunun 3 ncü madde-

I sinin (d) fıkras! yürürlükten kaldırılmıştır. 
B) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

I 63 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde dc-
I ğişiiriîraiştir: 
I Madde : 63, Fıkra : 2 
1 «Satmalına veya kamulaştırma, özel idareye ait-
I tk.» 
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C) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
65 nci maddesi aşağıdaki şekside değiştirilmiştir: 

Madde : 65. — 
«Okullar için tahsis, satmalına veya kamıdaştu'-

ma yoluyla sağlanan topraklarla bu topraklar üzerin
de yap'lsmş ve yapılacak bina veya tesisler özel idare
ler adına tapaya tescil edilir, 

Bunların daimî bakını ve onanm giderleri, öze! 
idare bütçelerinden karşılanır.» 

Artvin 
Recai Kocaman 

BAŞKAN — Sayın Kocaman önergesini izah et
tiler Maddenin birinci fıkrasına (a) bendi, ikinci fık
rasına da (b) bendi olmak üzere bir madde eklenme
sini ve halen 3 ncü maddenin ikinci fıkrasının tayym; 
talep etmektedir, 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu 
efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Katılamıyo
ruz Sayın Başkan. Şu sebepten dolayı katilamryoruz; 

Bu köylerde yapılan ilkokulların sahaları; yani ar
saları öze! idare tarafından aknmakîa ve köy mane
vî şahsiyetinin mülkiyeti altına geçmektedir. İlkokul 
burada ise, «köye gelen elektrik hatları ve transfor
matörlerinin bakîm ve onarımı TEK tarafından: işlet
mesi köy tüzelkişüi-ynce yapılır, mülkiyeti TEK'e 
aittir» hükmü vardır. Bımım için katdmryoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katıhyor mu efendim?,,. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLI

ĞI MÜSTEŞARI NECDET 5ECKİNÖZ — K«t:îm:-
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
kat;im:yor. 

Önergenin dikkate akr;masî hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,. Kabri' eîmeyerier,.., 
Kabid. edilmemiştir. 

SÜLEYMAN E. ERGÎN (Yozgat} — Sayın Bal
kan, bir sual soracağmı. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, sual her zaman soıu's-
maz. Önergelerin işlemine geçtik, önerge oylanıyor. 
Onun için sual -orma hakkımzı kaybetmiş bulunu
yorsunuz. Dal:a önce madde müzakeresi sırasında 
s">z hakkımz, çora hakkınız, hepsi mevcut idi; amn 
maddemi? müzakeresi bitti; binaenaleyh o baklanızı 
kaybettiniz. Bu sebeple söz veremedim, özür dilerim, 

SÜLEYMAN E. ERGÎN (Yozgat) — Efendim, 
oylamaya geçmeden önce de söyledim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum { 
efendim.. j 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanon teklifi görüşülürken Bütçe ve Plan Komis

yonuna Hükümet temsilcisi katılmamıştır. 
EneB'ji ve Tabiî Kaynaklar Bakam, Bütçe ve Plan 

Karma Komisyonunda 1977 yılı Bütçesi görüşülürken, 
Kanun teklifinin işletme tekniğine ve pratiğe aykırı 
okluğunu, Genel Kuralda düzeltme yapılmadıkça hiz
mette kargaşa olacağını açıkça ifade ettiler. 

Bu duruma göre daha mükemmelleştirmek üzere 
Yasanın Komisyona iadesini arz ederim, 

Seîâhaddin Babüroğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

SELÂHADDtN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. İL) — Müsaade ederseniz 4 ncü madde gö
rüşülürken bu önergeyi işleme koyalım; ben orada 
bununla ilgili maruzatımı yapayım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu önerge Kanun 
teklifinin Komisyona havalesini istiyor. Maddeler 
müzakere edildikten sonra önerge kabul edilirse, mü
zakereler boşa gitmiş olar. Bu itibarla önergeyi zama
nında ©ya arz cîmek durumundayım* 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S, Ü.) — Sayın Başkan, şunu arz etmek istiyo
rum; 

4 ncü maddeye geçtiğimizde maruzatımı söyler
sem, bu önergenin işlerliği artacaktır. İkinci kez söz 
almamak için arz ediyorum bunu, 

BAŞKAN — Efendim, biz Komisyonda ne ko-
nuşaîduğanıı bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir konuşma
yı da haraya getirmemiz mümkün değik 

SELÂHADDtN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — O zaman önergem üzerinde söz isti-
yor^m, önergem açık değil. 

BAŞKAN — Önergenizi izah etmek üzere buyu
ran efendim, 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. İL) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Tarih 1972; yine Sayın Başkanımız Başkanlık ya-
pryorlar, ben burada o zaman TRT Yasasının 1 nci 
maddesinin böyle aceleyle değiştirilmesinin yanlış oîa-
cağmı savunmuştum. TRT Yasası siyasal nedenlerle 
bana göre aceleyle çıktı. Şu anda TRT Yasasının 
1 nef maddesi yanlışta". TRT Seçim Kuralu da yine o 
sefer böyle aceleye geldi, yanlış çıktı ve siyasî partile
rin başına dert oldu. 

Şimdi burada da yine çok iyi niyetle çıkarmayı 
arzu ettiğimiz bu yasa teklifi Komisyonda görüşü
lürken birtakım aksaklıkların olduğunu arz etmek üze
re huzurunuza geldim. 
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Her acele, hele siyasî nedene bağlanırsa, yasayı 
sakat çıkarabiliyor. Köye elektrik götürmek; köyün 
aydınlatılması için elektriği kullanmak üzere götür
mek değildir. Elektlrkle tavukları kandırarak çok yu
murtlatabilirsiniz; gece, gündüzü yaratmak suretiyle 
tavuğun yumurta yumurtlama verimini artırabilirsiniz. 

Onun için, bir arkadaşımız Tarım Komisyonuna 
gelmediğinden dert yandılar. Yayıklarda, değirmenler
de vesair yerlerde tanma elektrik enerjisini sokmak 
suretiyle tarımın verimini artırabilirsiniz. Elektrik 
enerjisi bu nedenle götürülür; ama geliniz görünüz ki, 
burada teknik hata yapılmıştır ve teknik hata yü
zünden dertli köye yardım edelim derken, bir dert 
götürmekteyiz. Türkiye'de zaten bunalımı her yerde 
yaratıyoruz, bir de köyde (4 ncü madde üzerinde söz 
aldığım zaman teknik halayı arz edeceğini) yeniden 
bir anarşi çîkaraeaksmsz. 

Kentlerde bir dakikalık elektrik kesilmesine razı 
olmuyorsunuz. Köyü elektriğe alıştıracaksınız, gün
lerce elektrik kesilecek, mal ve hizmet ortada kala
cakta. 

Onun İşin acele etmeyiniz, geliniz bu Yasa tek
lifini Komisyona iade ediniz. Çünkü, bu yasayı uy
gulayacak olan sorumlu Enerji Bakanı, Bütçe ve Plan 
Karma Komisyonunda 1970 yılı Bütçesi görüşülürken 
kendileri, «Bu Yasa işlemez, bu Yasa köye kargaşa ge
tirir, işi muallakta bırakır» dediler. Bendeniz müda
hale ettim, bizim Komisyonumuzun Başkam Sayın 
Yiğit Köker Başkankk ediyordu ve doğmlatiılar. Son
ra aşağıya gelecekler ve biz bu Kanunu düzeltecektik. 
Çünkü, bu Kanun teklifini, anlaşılıyor ki, Hükümet, 
Mecliste de takip etmemiş. Bizim Komisyonumuza 
da Hükümet üye göndermediği için Yasa yanlış çık
tı 

Geliniz, bu işi zorîamayımz. Köyün derdine çare 
bulayım derken, belki bir üfürüktük, bir dönemlik pro
paganda yapılabilir bununla; ama köyde işlemeyecek 
olan bu Kanun teklifini Komisyona ivedilikle iade 
ediniz. Sayın Bakan; da çağıralım ve Bütçe Komis
yonu üyelerinin huzurunda söylediğine göre düzen
leyelim ve acele olarak yine getirelim. Çünkü ger
çekten acele olarak çıkması lâzım gelen bir Yasadsr. 

Yıllar yılı kente parasız elektrik götürmüşüzdür, 
köylünün sırtına binmiş ve ci 25'ini almışızdır, bu 
yanlış bir şeydir. Bu güzel Yasayı işler şekle getirebil
mek için Bütçe Komisyonunda bulunmuş bir arka
daşınız olarak söylüyorum; iyi niyetle oyumuzu olum
lu olarak kullandık. Çünkü, bize teknik izahatı tanı 
olarak vermemişlerdi ve Hükümet üyesi yoktu, İşin 

aeeieliği dolayısıyle gelmiştir. Sayın Başkandan da 
rica ediyorum, buna bir acele yöntem bulsunlar, Ka
nunu düzelterek çıkaralım. Yoksa, Meclisin kapısın
dan çıktığı anda ölen kanunlar gibi işlemeyen bir 
kanun çıkarırsınız, 

Saygılarımı sunarını. 
BAŞKAN — Önerge, Kanun teklifinin Komisyo

na iadesini istemektedir. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLI

ĞI MÜSTEŞARI NECDET SEÇKİNÖZ — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon ka-
Hımyor. 

Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul ermeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler^. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Köye gelen elektrik hatları ve trans
formatörlerinin bakım ve onarımı TEK tarafından; 
işletmesi köy tüzelkişiliğince yapılır. 

Köy elektrik tessilerinin proje ve inşaatı TEK ta
rafından yapılır ve mülkiyeti ve bakımı TEK'e aittir. 

Bu hizmetlerde, kalkınmada öncelikli yörelerin 
Önceliği vardır. 

Bakım ve onarım için köylüden ücret alınmaz. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş

kan, Hükümetten bir sual soracağım. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Madde üzerinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğhı, buyurun efen
dim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Anlaşılıyor ki, bir grup kararı ile bu yasa çıka

rılacaktır. Ben tarihî görevimi yapmak için yasa
nın aksak yanlarım söylemek durumundayım. Çünkü, 
Bütçe ve Pîan Komisyonunda Hükümet, bu yasa
nın eksiklerini söylerken, şimdi Hükümeti temsile» 
gelen arkadaşımız yasaya katılmaktadır. 
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Ayrıca, yine Bütçe ve Plan Komisyonunun o 
günkü toplantısında bulunan arkadaşlarımız başları 
ile işaret etm'şîerdi; bunun düzeltilmesinin gerektiği
ni. Anîaşdıyor ki, bu teklif çıkacaktır; ama tuta
naklara geçmesi yönünden ve bir daha... 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Babüroğlu, siz Büîçe 
ve Pîan Komisyonu üyesisiniz, muhalefet şerhiniz 
yok, Aleyhinde değilsiniz, değil ini? 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Madde üzerinde konuşuyorum. Aleyhinde değilim; 
fakat açıklama ihtiyacını, ortaya çıkarı yeni durum 
dolayısıyîe hissediyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeni durum nereden değdu efen
dim? 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Yeni durum; Bütçe ve Pîan Komisyonunda Sayın 
Bskamn aynı konuyu dile getirmesi.,. Malumlarınız, 
Bütçe ve Pîan Komisyonu sym zamanda b!r genso
ru mahiyetinde görüşmeler yapılan b r yerdir. Ora
da gördük ki, Sryın Bakan bu teklif ile hemfikir 
değildir; ama gönderdiği temsilciler hemfikirdir ve 
biz Bütçe Komisyonu üyeleri olarak, elektrik tekniğini 
de biten uzmanlar o!madığ«mız için, o günkü duru
ma göre cyîcnınjzı kullanmış buhınuycrus.. Hiç ol
mazca tutanaklara aksaklığını geçirmek ve be'ki de 
şimdi söyleyeceğim aksaklığa Hükümet bir teklif ile, 
bir cevap île dcğ-ısyu getirebilecektir. O yönden... 

BAŞKAN — Yani, aleyhinde değginiz; fakat 
bir tavzih için... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Evet değilim, üzerindeyim; bir açıklama yapmak 
için söylüyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Davanda) — 
Değerli arkadaşlarım; 

Madde diyor ki, «Köye gelen elektrik hattan ve 
traiîîıormatörleriîîin bakım ve onarımı TEK tara
fından;...» Buraya kadar tamam, «İşletmesi köy tü-
zclklşlj-ğince yapılır.» 

Köyün başında, bir direk trafosunda şalter attı, 
Sayın Temsilci, şaitarin atmasından dolayı köydeki 
elektriğe bakan kişi mi gidip şalteri tamir edecek, 
yoksa TEK'deki rai gelecek? Bu bir. 

İkincisi : Köyün elektrik işletmesinden k a i n i z , 
köyün içindeki direklerin bakımı ve evlere giden 
elektrik duylarının, ve sairenin bakımı ise, bu iş
letme tekniği yönünden (Elektrik miihemd.i?i arka
daşlarımız var mı, bilmiyorum, Dalokay buraca mı?) 
eksik. Yaptıramazsınız bunu; ve bir enerji nakil 
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I hattı düşününüz ki onun vericisi; yani doğurayı, ener-
J jiyi getireni köye ait değil, yakılan yeri köye ait 

ve köy ile kent arasındaki mesafeleri de düşününüz, 
Bu nasıl işleyecektir? 

Üçüncüsü : Köy belediyeler var, köy belediyeler
de bu işletme yapılıyor. Onlar gibi yapılsa. Bu
rada değişiklik getiriliyor. Köyde işletme için bir 
elektrik teknisyeni mi bukmduracağaz? O elektrik 
teknisyenini buîurcduracaksak, müsaade ediniz bu 
hallin bakımım da o yapsın. Yani öyle arızalar 
olabilir ki; arıza, bir dakikada giderilecek bir arıza
dır; ama bu kargaşa yüzünden, yönetim kargaşası 
yüzünden bir hafta bekletirsiniz adamları. Aksaldık 
buradadır. Eğer TEK yapacaksa, müsaade ediniz, 
köyün işletmesini de TEK'e veriniz. TEK, me
murları tutsun. TEK, köyde memurunu bulundur
sun ve toptan kesintisiz enerji verelim. Yani, evde
ki bulgurdan olmayalım. 

Şimdi zannediyorum 7 bin, 8 bin köye elektrik 
verilmiştir^ 7 bin köyde 7 bin elektrik işletmecisi 
bulunacak^ Bir de bunun bakımı için TEK her hal
de 7 bin kişi koyacak. 40 bin köy olursa, 40 b'irf 
olacak. Bu, yönetim bakımından işlemez aıkadaş-
înnm. Eğer yasayı geriye sevk edip ve işin teknis
yeni elan Sayın Bakanın, işin teknisyeni elan kişile
rin, benim de bilmediğim konuları düzenleyerek 

! bize getirme olanağı vardır. Bu yönden maddenin 
aksrk olduğunu söylüyorum. Oyumu olumlu kullan
ma nedenini, köy hizmetinin bir an evvel yapılma
sı ve bir de bu teknik nedeni sercredan öğrenmiş oî-

! mr-jjîizdîr. Ben inşaat mühendisiyim, arkadaşlarımız 
hukukçudur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Salihoğlu, Hükümetten soracaksınız. Nedir 

efendim, buyurun. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş-
j kanun; 
i Bu Kanunun en önemli maddesi kanaatimce bu 

îîtrldedlr. Hakikaten şimdi Türkiye'de 9 - 1 0 bin 
| köye; elektrik geldi ve benim seçim bölgeni ban

dan en çok istifade eden bir bölgedir; birçok köyle
rimize elektrik geldi. Fakat, çok elim neticelerini de 
gördüm. Köylerde sık sik arıza oluyor. Bunu, bi
lerek veya bilmeyerek köyde biraz elektrikten anlar 

i şekilde olan kişi yapmak gayretine giriyor, tabiî 
îş-ktrr*: riifade etmek için ve bu yüzden ölenler çok. 

j Şimdi en önemli mesele bu. Köylü de bu işin 
\ haîMni istemektedir. Ben şimdi Hükümetteii soruyo-
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ram, köydeki bu arızalara kim bakacak, bunu kim 
üslenecek, teknik adanı nasıl buraya gönderilecek, 
tedbirleri nelerdir? Sorum budur efendim. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi, her ne kadar 
TEK bakımını sağlayacak demekteyse de açıklama 
istiyor Sayın Salihoğlu. Kim, nasıl yapacak? Lüt
fen yüksek sesle ve mikrofona söyleyin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAıNLI-
ĞI MÜSTEŞARI NECDET SEÇKİNÖZ — Sayın 
Başkan; 

Halihazırdaki durumda köylere giden elektrik 
hat ır ından sadece ana enerji nakil hatlarına Türki
ye Elektrik Kurumu taarfından bakılmaktadır. Bu
radan ayrılıp köye varan branşman hatları, köy 
trafoları da dahil olmak üzere bakımı köylüye ve
yahut blri-klere aittir. Esasen bu konu trafolara 
kadar Türkiye Elektrik Kurumunun bakması gereken 
bir konu olduğu için, trafo dahil, Türkiye Elek
trik Kurumunun bakmasını öngörüyorduk. Bu mad
de Büyük Millet Meclisinde, Millet Meclisi kanadın
da bu şekilde kabul edilmiş ve bütün köy içi alçak 
gerlîim şebekesine de TEK tarafından bakılması, 
aksi takdirde uzman elemanları bulamayacak olan 
köy idarelerinin, köy birliklerinin bu bakımı yeterin
ce yapamayacağı, Türkiye Elektrik Kurumunun ehil 
cîarak bu işi daha iyi yapabileceği kararlaştırıldığı 
için bu ımndde böyle gelmiştir. 

Bizim bunu nasıl düşündüğümüz, bakımım na
sıl gerçekleştireceğimiz konusuna gelince, Türkiye 
E?ektrik Kurumu ve Bakanlığımıza düşen diğer bü
tün görevler gibi bunu da bihakkın yerine getirmeye 
çalışa cağız. 

Ayrıca, Türkiye Elektrik Kurumunun köy elektri-
f kajycnu ve diğer teknik hususlar için teknisyen ye
tiştirmek üzere bir eğitim merkezi vardır. Bu eği
tim merkezinde yetiştirecek o'an teknisyenler vasıta
sı ile bu bakımlar sağlanacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakkalhaşı, siz Komisyondan mı, Hükü

metten mi soracaksınız? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Her 
ikisinden de. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Bnşkan; 

Tasarının 4 ncü maddesinde elektriklerin yapımı, 
bakımı ve onarımı TEK'e verilmiştir. TEK, 440 sa
yılı Kanuna göre kurulmuştur ve bir kârfrhk esası 

I üzerine dayanır; yani yaptığı bâr hizmete karşılık az 
da oîsa bir miktar kâr almaya çalışır. 

I 4 ncü maddenin son fıkrası, «Bakım ve onarım 
için köylülerden ücret alınmaz» dediğine göre, acaba 
hem 440 sayılı Kanunun içeriğine ve hem de bugünkü 
TEK'in durumuna göre bu son maddede bir çelişkili 
durum yok mudur?.. Bunu açıklamalarını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü..; 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakkalbaşı'nın sorusunu iki noktada göz-
önüne almak lâzım. 

Birisi, bakım meselesi hususundaki görüşleridir. Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı bu 
konuda lâzım gelen bilgiyi verdiler. Bir de şu hususu 
bendeniz ilâveten tebarüz ettirmeliyim. «Mülkiyeli 
ve balamı TEK'e aittir» diyor. Şimdi, malik bakmak
la mükelleftir zaten. Malik olmanın. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, sözü uzatma
mak için ben soruyu tekrarlayayım. Demek isterler 
ki, «Bu İktisadî Devlet Teşekkülüdür, ücrelsiz yaptı
ğına göre, bunu nasıl karşılayacaklar, bunun karşılı
ğım.» 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Efendim, 
köy elektrifikasyonu işi TEK'e kanunla bir amme 
hizmeti o'arak verilmişîir ve bu Maliye Bakanlığı ta
rafından Hazinece karşılanmaktadır ve yine de böyle 
yapılacaktır efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun sayın Kocaman. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
I sayın hükümet temsilcisinden şimdi soracağım soru

nun cevaplandırılmasına delâlet buyurmanızı istirham 
edeceğim. 

Görüşmekte olduğumuz yasa önerisinin 4 ncü 
maddesinin ilk fıkrasında yer alan «Köye gelen elek
trik hararını ve transformatörlerinin bakım ve ona
rımı TEK tarafmdan; işletilmesi köy tüzel kişiliğince 
yapılır» hükmü ile, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
P'a-mnın 1124 numaralı paragrafının 6 ncı fıkrasında 
bulunan «Köy elektrifikasyonu planlama aşamasın
dan projelendirme, işletmek, tesis bakım ve köylünün 
sektör içi eğitimine kadar tek bir kuruluş tarafından 

I yürütülecektir» ilkesini saym Bakanlık nasıl bağdaş
tırıyor?.. Bu konunun aydınlatılmasını rica ediyorum. 

j BAŞKAN — Hükümet adına buyurun efendim. 
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ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLİ-
ĞI MÜSTEŞARI NECDET SEÇKİNÖZ — Efen-
dim, Türkiye Elektrik Kurumu, henüz tek münferit 
müşteriye kadar muhatap olacak, şekilde teşkilâtlan
mış ve örgütlenmiş değildir. 

Bu konu, belediyeler de dahil olmak üzere, bütün 
elektrik işletmesi tek müşteriye kadar Türkiye Elek
trik Kurumu tarafımdan muhatap olacak şekilde işle
tildiği zaman, halledilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş

kan sualim var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Efendim 
maddenin başında «Köye gelen elektrik haîlan ve 
transformatörlerin bakım ve osanmı TEK tarafından 
yapılır» denmektedir; ancak işletme köy tüzeîkişîllğin-
ce yapılır. En sonunda ise, «Bakım ve onarım için 
köy'üden ücret airomsz» hükmü vardır. 

Şimdi hükümetten soruyorum. Bu sonundaki ba
kım ve onaran, köye gelen elektrik hatlarının bakım 
ve onarımı, TEK tarafındaüi yapılır kısmına mı aittir; 
yoksa köy içindeki işletme köy tüzelkişiliği işletme-
since yapılır kısmına mı aittir?.. 

BAŞKAN — Efendini kısaca lütfen, demek ister
ler ki, «Anahsİann bakım ve onarımı TEK'e ait, 
köy içindeki bakım onarım da, TEK'e mi a"ttir?» 

Kısaca «Evet» ve «Hayır» şeklinde lüifeö. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLI
ĞI MÜSTEŞARI NECDET SEÇKİNÖZ — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, 
Bsşka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi okunan şeîdiyîe oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Knbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde — Kendilerindim katılma payı alın

mış, henüz hizmet göîürüSmesine başlanmamış köy
lerin ödedikleri katılma payı karşılığı para'ar, köy 
tüzelkişiliğine kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 
ay içinde geri verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sual sora
cağım efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Söz isti
yorum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun sayın Güneş. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Bir çelişkiye, sizlerin ve mümküısse lütfederlerse 
Komisyonun dikkatini çekmek 'istiyorum. 

Kabu] ettiğimiz 2 nci maddede kendilerinden ka
tılma payı alınmış, henüz hizmet götürülnıemiş köy
lere bu hizmetin götürülmesin deki sıralarını saklı tut
tuk, parayı aldık, sıra verdik ve bu sıraları saklı. 

Şimdi kendilerinden pay alınmış, ama henüz hiz
met gölürülmem'ş olanlara parayı iade ediyoruz. Bu 
Kanunun yayımı tarihinde para alınmış olanlara bunu 
uygulayacağız. Danışma Kurulunda bu Kanunun bu 
yasama dönemi içlide yasalaştırılması kabul edildik
ten senra, bir açskgözîüiüğe meydan vermiş olur mu
yuz?.. 

Ş:iyîe, gidip parasını yatırıp, sıraya gi^er ve kuş
kusuz yasalaşmadan önce de hemen oraya hizmeti 
götürmek mümkün değildir; 3 - 5 hafta sonra da pa
rayı geri ehr.. Meselâ, bugün açıkgöz bir köy muhtarı 
«Ben katılma payımı yatırıyorum arkadaş» der ve 
parayı götürüp sırayı ahr. Yasa ilan edilir, «Verin 
paramı geriye» der ve böylece faizle sıra satmakıunış 
olur. Şimdi aslında 2 nci maddede zannediyorum ki, 
<Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte» ibaresinde 
bunu Komisyon uygun görür, geriye almak veya tek
riri müzakere yoîuyle kanun teklifinin gündeme gir
diği tarihi kabul edebilir mi bilmiyorum?.. Aksi tek
dirde korkum odur ki, ba bir açıkgözlüğe neden ola
caktır. Birinci arz etmek istediğim husus bu. 

Bir de ikinci olarak, hizmet götürülmesine henüz 
başlanmamış, bir tane direk dikilmemiş ise, parasını 
geriye vereceğiz. Bir tane direk dikilmiş ise, parasını 
geri vermeyecek miyiz?.. Kıstası ne?.. Yani, bsşiar.-
mEmış, hiç bir iş yapılmamış henüz; ama elektrik gö
türülmesi için bir tek direk dikilmiş, ötesi duruyor. 
Yahut su getiiüuîesi iç.'n 3 metrelik kanal açılmış, 
öbürü duruyor ve «Seninkine başlandı, o halde se-
n'nkini iade edemeyiz,» diğerine «Seninkine baş'an-
matîı, serrnkini iade ederiz» dersek, Erada bir direk 
farkı ofcbiîir parayı iade edip etmemek için. 

Bu bakımdan geçici maddenin açıklık kazanma
sında ve adaletli şekil almasında yarar görüyorum. 
Bu kccıulaıa dikkat çekmek istedim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ergin, sualinizi Komisyondan 

mı soracaksınız?. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Hayır, Hü

kümetten efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Efendim 
bu geçici maddede «kendilerinden katılma payı alın
mış, henüz hizmet götürülmesine başlannıanıış» tabi
rinin açıklığa kavuşması ncktai nazarında hükümetten 
sual soracağını. 

Hizmet götürmek bir kaç kademede olmaktadır. 
ESndiği gîbl, köylü, katılma payı yatırıp da, müra
caatından sorra, plan ve proje programına alınmak
tadır. Plan ve projesi yapıldıktan sonra, tesis progra
ma alınıp ihalesi yapılmakta, ondan sonra bu tesi
s i bitmemiş olması da hizmetin götürülüp götürül
mediği mısnasım taşır. Şimdi, e Bu hizmet hesüz gö-
türüimenıiş» tabirinden acaba hükümet neyi anlamak-
terkr?.. Plan ve proje çalışmasına henüz başlanmamış 
manasını mı anlamaktadır? Yoksa demin söylediğim 
diğerler Irj mi anlamaktadır? Buna öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi, yani «Bu henüz 
hizmet gütürü'menrş, götürülmesine başlanmamış 
tabirinden ne anlaşılıyor» derler. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLI
ĞI MÜSTEŞARI NECDET SEÇKİNÖZ — Sayın 
Başkan, Bakanlığımızın görüşüne göre, bir hizmetin 
gö'üıiilmesliîs başlama noktası, projeye başlamadır. 
Bu bakımdan Türkiye Elektrik Kurumunun, yıllık 
proje programına girmiş bir köy hizmetinin götürül
mesine başlanmış addedileceği l&anatindeyim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, ifade edildiği şekilde düzeltilmesi için bir öner
ge takdim etmiştim: bu durumda önergemi geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, peki efendim, 
Madde üzerinde başka söz isteyen saym üye?.. 

Yok. 
Mailde ile ilgili bir önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici maddenin, aşağıdaki gibi değiştirilmesini 

£v*z ederim. 
Saygılarımla. 

Adana 
Kemâl Sanrbrahimoğm 

«Geçici Madde — Kendilerinden katılma psyı 
clmmrş köylerin katılma payı karşılığı paralar, koy 
?Ü:K1 kişiliğine kanunun yayımı tarihinden itibarca 6 
Ey iç'nde geri verilir,» 

KEMÂL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — Sa
ym. Başkan, önergemi izah etmek istiyorum efen
dim. 
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BAŞKAN — Bujurunuz sayın Sarıibrahimoğîu, 
önergesizi izah için. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Say
gıdeğer arkadaşlarım; 

Kanunun, kendi mantığı içinde tutarlı olması için 
bu tadil teklifini vermiş bulunuyorum. 

I Mademki, köy katılma payları iade edilecektir, o 
| halde meselâ yasanın çıkmasından evvel veya teklifin 
; verilmesinden evvel bitmiş olan hizmetler sebebiyle 
i köylerin ödemiş oldukları katılma payları niçin iade 
j edilmesin? Gerçi bu bir yerde Hazineye mal olmuş-
I tur, Hazinenin hakkı müktesebi olmuştur, ihlâli 
I mümkün değildir diye, gerçek, sağlam, hukuk pren

siplerine dayanılmak suretiyle aksi iddia edilebilecek 
bir öneridir; ama maalesef zaten ba kanun teklifi de 
baş£?n sona hukuk tekniğine ve mantığsna aylan. 

j Nesil olsa, zaten hepimizin itiraz etmeden müştere-
; ken çıkarmaya gayret eylediğimiz politik bir seçim 
! kanunudur bu. Gerçek bir şey bu. Yoksa, köylüye da

ha çek hizmet falan filanın alisine bir seçim kanunu-
i dur bu, bunu biliyoruz. Tabiî köylü de çocuk değil, 
I onlar da ahşalar, biliyorlar bizim niçin çıkardığımızı; 

bilirler zaten. 

Bu itibarla, bunun hiç olmazsa kendi mantığı için
de tutarlı hale gelmiş olması için, daha öıtce bitmiş 
hizmetler sebebiyle köylülerin verdikleri paranın da 
iaderi gerekir. Hiç değilse, bu kanunun köylere mad
di tek faydası bu olur kanısındayım. Başkaca bir fay
dası olacağım zannetmiyorum. 

Bu itibarla, teklifimin kabulünü ve kanunun bu 
1 suretle ikmal edilmiş olmasını arz ediyorum efen-
1 d im. 
! BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komis-
! yen ve Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

i ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLİ-
! ĞI MÜSTEŞARI NECDET SEÇKİNÖZ — Katıl

mıyoruz saym Başkan. 

BAŞKAN — Ö'irergeye Hükümet ve Komisyon 
katamıyorlar. Önergenin dikkate alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et-

İ meyenler... Kabu! edilmemiştir. 
Geçici maddeyi, okusan şekliyle oylarınıza arz 

cd!yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul 
! edilmiştir. 
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5 atci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabu! etmeyenler... Kabul edilmiştâr. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte Sayın Sarıibrahim-
oğlu söz istemişlerdir; fakat Sayın Cevdet Aykan, 
lehte veya aleyhte diye bir işaretiniz yok. Tasannm 
tümü üzerinde lehte ve aleyhte birer sayın üyeye söz 
verme imkânım vardır. Saym Sanibrahimoğlu önce 
lehte söz istemişlerdir. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Aleyhte konuşur
lar kendileri herhalde, benim lehte konuşmam lâzım. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Hem aleyhte rey 
kullandı hem de lehte söz istiyor Sayın Başkan, müm-
künmü? 

BAŞKAN — Efendim, ben onu tespit edemem. 
Kendileri önergeyle lehte söz istediler. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Daha iyi olsun 
diye oy kullandılar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Hem aleyh
te oy veriyorsun hem de lehte konuşuyorsun; bu po
litik yatırım değildir de nedir yani?... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sanibrahimoğlu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saygıdeğer arkadaşlanm; 

Herhalde Sayın A. P, Grup Başkanvekili veya 
Başkam arkadaşsın benim konuştuğum sırada biraz 
dalgın idiler. Ben teklifin aleyhinde konuşmuş deği
lim; halta ben teklifin, kendi mantığı içinde tutar
lı hale gelmesi ve köylüye ciddî ve maddî bir fay
da götürmesi için teklifte bulundum ve bunu da bu
rada açıkça ifade eyledim. 

Saygıdeğer arkadaşlanm; 
Teklifin tenkide değer tarafları yok değil, var; 

ama bu teklifin kabul ettiği ve parlamen
to olarak kabul ettirilmiş bulunan, anafik-
ri ve felsefesi itibariyle ben şahsen bunun 
lehindeyim. Çünkü, memnuniyetle müşahede ediyo

rum ki, sessiz ve her türlü istismara müsait Türk 
köylüsü, bîr yerde ve bir ölçüde politikacısına ve 
parlamenterine ve hatta M. C. gibi sağcı bir iktidara 
dahi hakkım teslim ettiriyor. İsterse bu neticeden 
tatbikatta aleyhine de olsa, olacak da bulunsa, bu 
felsefenin kabul edilmiş bulunması, özellikle M. C. 
tarafından da desteklenmesi, memnuniyet verici bir 
şeydir bilhassa Türk köylüsü, Türk halkı hesabına. 

Bu sebeple, şahsen tümünü destekliyorum. Bu de
mek değildir ki, tümünü desteklemekle bu, mantığı 
içinde daha tutarlı hale gelsin ve Türk halkına, Türk 
köylüsüne adaletli şekilde bir muamele yapılsın. Ana
yasanın 12 nci maddesi de bunu gerektirir esasen. 

Bu itibarla bunun şahsen lehindeyim. Tatbikatîa 
temenni ederim ki, gerçekten Türk halkından, Türk 
köylüsünden yana bir İktidar bu yasayı tatbik etmek 
şansma sahip olsun ve bunun anafeîscfesine uygun 
şekilde Türk kalkma ve Türk köyüne hizmet götürül-
sün. 

Saygıianmla efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aykan, sizin söz isteğiniz 

lehimde miydi? 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Lehinde idi efen
dim. 

BAŞKAN — Lehte idi. Bir kişi lehte konuştuğu 
için size lehte söz veremiyorum. Aleyhte söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

Tasannm tümünü oylannıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Köye götürülen hizmetlerden hiçbir adla katılma 
payı alınmaması hakkında kanun teklifi, Millet Mec
lisi metni aynen kabul edildiği için kanunlaşmıştır. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/484; C. Senatosu : 1/520) (S. Sayısı : 648) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunun bugünkü gündeminin 

«Bir defa görüşülecek işler» in 6 ncı sırasında bu
lunan «Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısını, (Mîllet Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 

(1) 648 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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1/520} (S. Say?.sî : 648) Bütün istere takdimen önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

İsmet Sezgin 
Aydın Milletvekili 

BAŞKAN — 648 S, Saydı kanun tasarısının ön
celikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum: Raporun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Hükümet ve komisyon yerlerinde mi efendim? 
Komisyon Sözcüsü Sayın Sevilgen buradalar. Hükü
met geçen birleşim yoktu; bu defa aramıyoruz. 

Tasarmsn tümü üzerinde süz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Barsa Üniversitesi 197ö ydı Bütçe kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta

sarısı 
Madde 1. — Bursa Üniversitesi 1977 yılı Bütçe 

kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zdı tertipleri arasında (50 000) îirahk aktarma yapıl
mıştır, 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum : 

PFO2. Açıklama 
İşlem îşlem 

Düşülen Eklenen 

1*Î2 Bursa Üniversitesi 
(A) 

Barsa Tip Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

162 Bursa İktisadi ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İ 76 Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

50 000 

25 000 

25 000 

1 nci maddeyi bağlı (A) işaretli cetvcliyîe birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le»... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
cayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler doîaşürıl-

3. — 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan Ma
hallî idare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde ya
pılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları, (M. 
Meclisi: 2/696; C. Senatosu: 2/112) (S. Sayısı': 
661) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum : 

Yüksek Başkankğa 
1977 yılı Haziran aynıda yapılacak mahallî idare 

seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde yapılması hak
kında kanun teklifi ve Komisyonumuz raporu basıl
mış ve saym üyelere dağıtılmışlar. 

Teklifin, belli bir tarih dönemi içinde kanunlaş
masında zaruret bulunduğu keyfiyeti gözetilerek, Ge-
ien kâğıtlardan gündeme alınmasını ve gündemdeki 
bütün işlere öncelik tanınmak suretiyle ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkam 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — 661 sara sayılı kanun teklifinin «Ge
len kâğıtlar» dan gündeme alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

d) 
lidir. 

661 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-

— 684 — 
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Gündemdeki diğer işlere takdidem görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le»... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporların okunup okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Raporların okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon?.. Buradalar, Hükümet Temsilcisi?.. 
Buradalar. 

661 Sıra Sayılı Kanun teklifinin müzakeresine baş
lıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grapu adına Sayın Er
doğan Bakkalbaşı buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ERDOĞAN BAK
KALBAŞI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz 661 sıra sayılı Yasa tek
lifinin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gra
pu adına görüşlerimizi arz etmek için huzurunuzda 
söz alımş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 

«Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gösterdiği za
manlarda ve 55 nci maddede yazılı esaslara göre ya
pılır» demektedir. Bana göre Anayasamızda genel se
çimlerden ayrı olarak, mahallî seçimlere ayrı bir se
çim takvimi yapılması öngörülmüştür ve bir anailke 
olarak getiriîmişür? 

Bilindiği gibi, mahallî idarelerin seçimlerini düzen
leyen yasalar; 1580 sayılı Belediyckr Kanunu, Idare-i 
Umumiye-i Vilâyat Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu, 
4541 sayılı Mahallelerde Köy ve İhtiyar Heyeti Teş
kiline Dair Kanunlardan ibarettir ve bu kanunlarla 
düzenlenmiştir. 

Bu kanunlara 1963 yılında 286, 306, 307 ve 1287 
sayılı kanunlarla da mahallî seçimlerin 4 yılda bir 
yapılacağı ilkesi getirilmiştir. 

Böylece, Anayasamıza ve seçimleri düzenleyen 
diğer kanunlara göre iki anailke ortaya çıkmakta
dır. Bunun bir tanesi, mahallî seçimler ayrı bir se
çim takvimiyle yapılacaktır. İkincisi, mahallî seçim
ler 4 yılda bir yapılacaktır. 

Ancak, bu anaiîkeler 904, 905 ve 906 sayılı ka
nunlarla seçim dönemlerinin son toplantı yılının 30 
Mart günü olduğu ve Haziranın ilk pazarında oy 
kullanılacağı hükümlerini getirmek suretiyle bu iki 
anailke ihlâl edilmiştir. Nitekim, 1972 yılının 4 Ha
ziranında yapılması öngörülen mahallî seçimler, 1569 

sayılı Kanunla 1973 yılma ertelenmiş; îskzl bu ka
nunda 1973 yılının hangi tarihinde, hangi gününde 
yapılacağı belirtilmemiştir. 

1973 yılı içinde 1781 sayılı Kanun çıkarılmış ve 
nıahlalî seçimlerin 9 Aralık 1973 tarihinde yapılması 
kararlaştırılmıştır ve bu kanun üzerine de halen gö
revde olan, mahallî idarelerin yöneticilerini seçmiş 
bulunan seçim, 9 Aralık 1973 yılında yapılmıştır. 

Eğer 904, 905 ve 906 sayılı Kanan hükümlerine 
göre seçim döneminin, son toplantı yılının 30 Mart 
olduğu ve Haziran ayı ilk haftasında seçim yapılma
sı kabul edilirse, şu sakıncalar ortaya çıkacaktır: 

Evvelâ son mahallî seçimler 9 Arahk 1973 yılın
da yapıldığına göre, anailke oîan 4 yıllık seçim dö
nemi ilkesi, ihlâl edilmiş olacak. 

İkincisi, son seçimde görev alan mahallî yönetici
ler, 6 ay eksik görev yapmış olacaklardır. 

Üçüncü olarak, içinde bulunduğumuz yılın özeli
ği bakımından genel milletvekili ve Senato yenileme 
seçimlerinin yapılacağı 1977 Ekim ayına kadar, Ni
san ayının başından itibaren 9 ay müddetle ülkeyi 
gergin bir seçim atmosferinde tutmak, ülke huzuru 
balonundan sakıncalı o!aea?itır. 

Bu serseki genel seçimlerde siyasal iktidara kavuş
ma umudu her zamankinden faziadsr. Yani, 1977 
Ekiminde yapılacak oîan genel seçimlerle siyasî istik
rarın yerine geleceğine inanmaktayız. Böylece mahal
lî idareler iktidarla daha ahenk içinde çalışmış ola
caklarından, iktidarın belli olmasından sonra bîr mar 
halîî seçimin yapılmasında da ayrıca seçim istikrası 
ve koordine bakımsnd&n da büyük faydalar ve isabet 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz bu yasa teklifi, 1781 sa

yılı Kanunun bir bakıma tamam:nm tadili anlamını 
taşımaktadır. Halbuki bu yasa teklifindeki hüküm-
lerîe 1781 sayılı Kanunun (seçim başlangıç tarihleri 
değişikliği hariç) hemen hemen diğer hükümleri aynı
dır. Yalnız, bu yasa teklifinde yeni bir yenilik getiril
miş; m&haliî seçimlerde şimdiye kadar bilindiği gibi, 
kullanılan oy pusulası her parti yahut bağımsız ada
yın kendi adına bastırmış olan oy pusulaları kulla
nılıyordu. Bu terk edilmiş ve 298 sayılı Kanunun 78 
ve 533 ncü maddeleri gereğince birleşik oy pusulası 
ilkesi getirilmiştir. 

Seçimlerde oy pusulası dağıümındaki zorluklar, 
karşılıklı ve oy iptaline sebep olabilecek birtakım ter
tipler ve sonuçta huzur bozucu olaylar böylece ke
sinlikle önlenmiş olacaktır. Bu teklifte de bu yönden 
isabet vardır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak biz bu ka
nun teklifine taraftarız ve müspet oy vereceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışîar) 

BAŞKAN — Başka söz isleyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1977 Yık Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahalli 
İdare Seçimlerinin İ l Aralık 1977 Tarihînde Yapıl

ması Hakkında Kanun Teklifi. 

Madde 1. — 26 . 6 . 1973 tarih ve 1781 saydı 
Kanunla 1977 Haziran ayında yapılması gereken, 
Belediye Meclisi üyeleri, belediye başkanları, îl Ge
nel Meclisi üyeleri, koy muhtar ve ihtiyar heyeti 
üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri 
seçimleri î l Arahk 1977 Pazar günü yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.-.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul cdeıder... Etmeyenler»,. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede sözü geçen seçim
lerin başlaiîgîç tarihi 3 Kasım 1977 günüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
ba! edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Siyası partiler belediye meclisi üye
likleri, belediye başkanları ve iî genel meclisi üye
likleri seçimlerinde gösterecekleri adayları kendi tü
zük ve yönetmeliklerine göre tespit ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saysn 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Gerek siyasi partilerin ve gerekse 
ba^msiîdann adaylık konusunda yetkili seçim kurui-
Inrına başvurmaları gereken tarih ve bu başvurma
nın ne suretle yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunca 
kararlaştırılarak, ilân edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Bir siyasî partiye adaylık için başvuran kimse bu 
partiden yoklamaya katıldıktan sonra bağımsız aday 
olarak seçimlere giremez. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6, — Seçim sonuçlarına veya seçilen ki
şilere karşı yapdacak itirazlar üzerine veya re'sen 
yetkili seçim kurullarınca, her ne sebeple olursa ol
sun seçimlerin yahut seçim tutanaklarının iptaline 
karar verilmesi halinde iptal olunan seçim yenilenir 
veya bu suretle hâsıl olacak boşalmalar bu yerler 
için yapılacak yeni seçimle doldurulur. Bu yeniden 
yapılacak olan seçimin tarihi, 60 gün sonraki ilk pa
zar günüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunen uygulanması sebe
biyle tespit edilen seçim tarihine göre hâsıl olacak 
boşluklar ve bu seçimlere ait istifa, adaylığa baş
vurma, yoklama, adayların geçici ve kesin ilânı, iti
raz, karar propogsnda ve seçim yasaklan gibi bilu
mum seçim işleri ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu
nun alacağı ilke kararlan ile düzenlenir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanuna göre yapılacak olan 
seçimlerde kullanılacak oy pusulalan hakkında 298 
sayılı Kanunum 533 ve 656 sayılı kanunlarla değiş
tirilen 73 nci maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 1781 sayılı Kanun hükümleri ve 
bu Kanuna muhalif diğer kanun hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Belediye meclislerinin Ekim 
1977'de yapmaları gereken toplantılar, bu kanuna 
göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere 
Aralık Î977 ayma ertelenmiştir. Aralık 1977 tarihin
de yapdacak toplantı bu yıla münhasır olmak kay-
dıyie dönem başı toplantısı sayılarak Belediye Ka
nununun 58, 77, 93/1 nci maddelerinde söz konusu 
meclis başkanvekiiîeri, seçilmiş encümen üyeleri ve 
belediye başkanvekiiîeri seçimleri bu toplantıda ya
pılır. 

686 — 
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Ba suretle seçilenlerin görev süreleri belediye mec
lislerinin normal toplantı dönemi başı olan Haziran 
ayı toplantısına kadar devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — 1976 malî yılı içinde kuru
lan belediyeler ile infisah etnrş oîan ve seçimleri 
takarrür eden belediye meclisi üyeleri, belediye baş
kanları, il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihti
yar meclisi üyeleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçimleri de 11 Aralık 1977'de yapılacak diğer 
mahallî idare seçimleri ile birlikte yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu Kanun hükümlerine gö
re yapılacak seçimlerde seçilmiş olan kimselerin gö
rev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esaslar 
uyarınca 1981 yıîı Haziran ayında yapılacak mahallî 
seçimlere kadar devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aîeyhte söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Teklifin tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
m'ştir. Teklif kanunlaşmıştır. 

Bundan evvel müzakeresi yapılan Bursa Üniver
sitesine ait kanun tasarısına açık oyunu kullanmayan 
sayın üye var mı efendim?... («Var» sesleri) Lüt
fen kullansınlar. 

Oyunu kulanmayan sayın üye var mı efendim?...: 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T. P. A. O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Sayın önerge 
sahibi?... Yok. Soru, bir başka soru gününe bırakıl
mıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Saym öner
ge sahibi?... Yok. Soru, başka bir soru gününe bı
rakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

BAŞKAN — Saym Bakan?. Yok Sayın soru sa
hibi?... Yok. Soru, bir başka soru gününe bırakılmış
tır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6159) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?... Yok. Sayın öner
le sahibi?.,. Burada. Soru, bîr başka soru gününe bı
rakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6 i 61) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.., Yok. Saym soru sa
hibi?*.. Yok. Soru, başka bir soru gününe bırakıl
mıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6167) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Saym sözlü 
soru sahibi?... Yok. Soru, başka bir soru gününe bı
rakılmıştır. 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?... Yok. Soru sa
hibi?... Burada. Soru, başka bir soru gününe bıra
kılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lan tayine dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6/70) 

BAŞKAN — Saym Bakan?... Yok. Saym soru 
sahibi?... Yok. Soru, başka bir soru gününe bırakıl
mıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi (10/24) 

BAŞKAN — Önerge sahibi?... Yok. Hükümet?... 
Yok. Bir başka güne bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Önerge sahibi?... Yok. Hükümet?... 
Yok. Bir başka güne bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'in, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

BAŞKAN — Saym Unsal?... Yok. Hükümet?... 
Yok. Bir başka güne bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi?... Buradalar. Hü
kümet?... Yok. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bakan bulunsun efendim. 

BAŞKAN — Bir başka güne bırakılmıştır. 
12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 

Müezzinoğlu ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımızın sorunları hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/62) 
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BAŞKAN — Başbakan?... Yok. Saym soru sa
hibi?... Burada. Soru, başka bir soru gününe bıra
kılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kam Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı?... Yok. 
Saym soru sahibi?... Yok. Soru, bir başka soru gü
nüne bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Sayın soru sa
hibi?... Yok. Soru, bir başka soru gününe bırakıl
mıştır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Saym Müezzinoğlu?... Burada. Sa
yın Bakan?... Yok. Sayın Müezzinoğlu Bakanı mı 

i bekliyorsunuz?... 
! ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Hayır, gö-
j rüşülmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Görüşülmelini istiyorsunuz. 
Buyurun Saym Müezzinoğlu. 
Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının açık oylamasına 106 sayın üye işti
rak etmiş; 106 kabul, tasarı Senatomuzca kabul edil
miştir. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Saym Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 

1960 yılında ilk Türk işçi kafilelerinin çalışmak 
üzere Almanya'ya gitmeleri ile başlayan ve giderek 
oluşan işgücü göçü, kısa zamanda başlangıçta yapı
lan en iyi tahminleri dahi aşan boyutlara ulaşmıştır. 

Bugün hâlâ ülkemizde yurt dışında çalışan işçi
lerden ve yurt dışında çalışan Türklerden söz edil
diği zaman, ilk akla gelen Almanya'daki yurttaşları
mız olmakla birlikte; onun dışındaki AET ülkelerin
de; AET dışındaki İsviçre ve İsveç, Norvetç gibi öte
ki Avrupa ülkelerinde ve nihayet Libya'da, Kana-
da'da ve Avustralya'da çalışan yurttaşlarımızla bun
ların yanlarında bulunan yakınlarının sayısının bir 
buçuk milyonu bulduğu tahmin edilmektedir. Arka
daşlarımız ile birlikte sunduğumuz önergenin konu-
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su, işte bu yurttaşlarımız ve sorunlarıdır. Söz konusu 
sorunlar, Türkiye'den hareket etmeleri ile başlamak
ta, oradaki yaşamları ve çalışmaları boyunca sür
mekte; Türkiye'ye dönüşlerinde de bunlara yenileri 
eklenmektedir. Araştırma Önergesinde, konuyu ol
dukça ayrıntılı bir şekilde arz etmiş bulunduğumuz 
için, burada Yüce Senatonun daha çok vaktini al
mak istemiyorum. 

Kısa bir sayımını yapmak gerekirse, diyebiliriz 
ki, yurt dışında çalışan yurttaşlarımız bulundukları 
ülkelerde oturma alanında çeşitli güçlüklerle karşı 
karşıyadırlar. İşgücü anlaşmalarında yurttaşlarınn-
zm çalışırken, o ülkelerdeki işçilerle eşit muameleye 
tabi tutulacağı Öngörülmüş olmakla birlikte, çeşitli 
ayrıcalıklar vardır. Meslekî eğitim imkânlarından 
yararlanamamaktadırlar. Çocuklarının eğitimi baş
lı başına bir sorun olmuştur. Sosyal güvenlik anlaş
maları yeterli değildir. Bunların uygulanmasında çe
şitli aksaklıklar vardır. Yurttaşlarımızın konsolosluk
la ilgili işlerini düzenlemek üzere, yeni konsolosluk
lar açılmış olmakla beraber, yer yer yakınmalar 
devam etmektedir. Yurttaşlarımızın biriktirdikleri 
emek karşılıklarının değerlendirilmesi de başlı başı
na bir sorundur. Yurttaşlarımız tasarruflarını Türki
ye'de ve özellikle kendi bölgelerinde yatırıma dö
nüştürmek için çeşitli kuruluşlar meydana getirmiş 
olmakla birlikte, bunlar Hükümetin ilgisine mazhar 
olmadığı için beklenen sonuç elde edilememiştir. 
Yurttaşlarımızın kültür alanındaki ihtiyaçları karşı
lanamadığı için, giderek kültürümüzden kopmaları 
söz konusudur. Nihayet, uzunca bir süre yurt dışında 
çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen yurttaşlarımızın 
buradaki çalışma hayatlarının düzenlenmesi ele alın
mamış olduğu için, dönen yurttaşlarımız burada da 
yeni sorunlarla karşı karşsya kalmaktadırlar. Güm
rüklerden giriş ve çıkışları, ulaştırma araçlarımızdan 
faydalanarak yurda gelmeleri bir sorun olmaktan çı
karılamamıştır. Bedelsiz ithal konusunda da, yaban
cı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir mekanizma oluşturulamamıştır. Za
man zaman bu alanda yapılan düzenlemeler ve de
ğişiklikler, hemen hemen sadece aracıların çıkarla
rına hizmet etmektedir. 

Değerli arkadaşlanm; 
Geride bıraktığımız yıllarda ortaya çıkan bu ko

nuların düzenlenmesi için çeşitli önlemler alınmış ve 
uygulanmaya konmuş olmakla birlikte, bunlar hâlâ 
sorun niteliğini koruyan konulardır ve bu nedenle
dir ki, arkadaşlarımla birlikte Yüce Senatoya sun

duğumuz önergede, konunun yalnız yurt dışında bu
lunan 1,5 milyon insanın değil, onlarla birlikte Tür
kiye'deki yakınlarını da düşündüğümüz takdirde, 
4-5 milyonluk bir kitlenin sorunu olduğunu belirt
mek suretiyle bir araştırma konusu yapılmasını öner
miş bulunuyoruz. Böyle bir araştırmanın yapılması, 
özellikle bu araştırmanın Dördüncü Planın Meclis
lerimize onaylanmak üzere sunulmasından önce ta
mamlanması, bu alanda bir devlet politikası oluştur
mak, önemi gittikçe artan bu konuya sağlıklı çözüm 
imkânı getirebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önergemizde arz olunan bu hususlara iki nokta

yı daha eklemek suretiyle sözlerimi tamamlamak is
tiyorum. 

Önergemizi hazırladıktan sonra Türkiye AET 
Ortaklık Konseyinin Aralık ayı sonunda yapılan top
lantısında işgücü üe ilgili bazı yeni kararlar alınmış 
bulunmaktadır. Hükümet tarafından bu kararların 
işgücü alanında bazı yararlar getirmiş olduğu ileri 
sürülmüş olunmakla birlikte hemen şunu belirtmek 
gerekir ki, öngörülen tedbirler, biraz önce arz etme
ye çalıştığım sorunları çözünmeyebilecek genişlikte ve 
nitelikte değildir. Hatta anlaşmamızda 1976 yılın
dan itibaren serbest dolaşımın başlamasının öngörül
düğü, buna karşın son Ortaklık Konseyi toplantısın
da çok dar b'r çerçeve içinde bu uygulamanın baş-
latılmasmm kabul edildiği ve bunun da önümüzdeki 
4 sene için konsolide edildiği düşünülecek olursa, 
son Konsey toplantısında Avrupa Ekonomik Top
uluğunun Türkiye'ye bir taviz vermesinden çok, bi
zim anlaşmada öngörülen haklarımızdan zaman için
de topluluğa bir taviz vermiş olduğumuz da söylene
bilir. Bu nedenle Ortaklık Konseyinde alman karar
lardan sonra da araştırma konusu yapılmak istenen 
sorunun önemini koruduğunu arz etmek isterim. 

İkinci bir nokta olarak, son kez bir Hükümet 
Üyesinin bu konudaki bir demecini Yüce Senatonun 
bilgisine sunmak istiyorum. 

Bundan önceki Çalışma Bakanlarının yaptığı gi
bi, Sayın Çalışına Bakanı Kazan da göreve başladık
tan sonra yurt dışında çalışan" vatandaşlarımızın so
runlarını yerinde incelemek üzere bir geziye çıkmış
tı. Bu geziden sonra Sayın Çalışma Bakanının 7 
Ocak günü düzenlediği basın toplantısında bu konu
da verdiği bilgiler, önergemizde ileri sürülen husus
ları tümüyle teyit etmektedir. 

Gerçekten Sayın Çalışma Bakanı bu basın top
lantısında, işçilerimizin oradaki incelemeleri sırasın-
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da kendisine çeşitli dileklerde ve şikâyetlerde bulun
duklarım bildiriyor ve bunlar arasında şunları sa
yıyor: 

«İşçilerimiz çocuklarının eğitiminden şikâyet et
tiler, işçilerimiz emeklilik haklarının tanınmasını is
tediler. Sosyal güvenlik hakları açısından hem an
laşmaların kifayetsizliğinden, hem de Türkiye'deki 
Sosyal Sigortalar Kurumundan dert yandılar, bedel
siz ithalat rejiminde - değişiklik yapılmasını istediler, 
gümrük kapılarında çektikleri sıkıntıları, karşılaştık
ları güçlükleri anlattılar, PTT ve bankaların havale 
servislerinden memnun olmadıklarım belirttiler.» di
yor ve Sayın Çalışma Bakanımız şunları ekliyor: 
«İşçilerimiz, devlet bizden hep istedi; ama bir şey 
vermedi dediler. Gönderdikleri dövizlerin devletten 
hesabını sordular.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim önergemizde de üzerinde durduğumuz ko

nular bunlardır ve bunlara ilâveten önemli saydığı
mız öteki bazı hususlar da yer almaktadır. Sayın Ça
lışma Bakanımız, tümüyle işçilerimizin, Devletin 
kendilerine sahip çıkmadığından yakındıklarını ileri 
sürmüş bulunuyor. Biz de önergemizde bilhassa bu 
noktayı ortaya koyarak, şimdi sayıları 1,5 milyonu 
bulan ve kendilerine devletin sahip çıkmasını iste
yen bu yurttaşlarımıza, devletin gerçekten sahip çık
ması imkânının sağlanmasını istiyoruz. Biz ona ina
nıyoruz ki, Yüce Senato bu araştırmanın yapılması
nı kabul buyurduğu takdirde gerek Türkiye içinde 
şimdiye kadar yapılan incelemelerde ortaya konulan 
hususlar, gerekse Türkiye dışında yapılan inceleme
lerde ortaya konulan hususlardan yararlanmak ve 
gerektiğinde yerinde de incaîemeler yapmak suretiy-

! le konuyu bütün ayrmtılarıyle Meclislerimizin ve 
kamuoyunun önüne getirmek ve bu önemli sorunun 
çözümlenmesi için sağlıklı önlemler de bulunmak 
olanak içine girecektir. 

Yüce Senatonun bu anlayışı paylaşarak öner
gemizi onaylayacağı umudu içinde değerli senatör
lere saygılarımı sunuyorum. (C. H. P. sıralarından 
aikıklar) 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, bu 
konuda müzakere açtınız, mı, yoksa başka kimseye 
söz vermiyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müzakere yok. Öner
ge sahibi ve Hükümete söz verilir ve bunlar dinlen
dikten sonra araştırma komisyonunun kurulup ku
rulmaması hususu oylanır efendim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Önerge sahibine 
sual tevdi etmek mümkün mü efendim?. 

BAŞKAN — Değil efendim. 
Önerge sahibini dinlediniz. Araştırma komisyo

nu kurulup kurulmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Araştırma komisyonu kurulmasını kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun kaç kişiden kurulması., (Genel Ku
ruldan «11 kişiden» sesleri) 11 kişiden kurulması 
hususu nazarı dikkate alınacaktır. 

11 Kişiden kurulması hususunu da oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde bulun
madığı cihetle 3 , 2 , 1977 Perşembe günü saat 09.30 
da, 1977 yılı Bütçe Kanun tasarısını görüşmek üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarübrahimoğlu'nun, Bağ-Kur Müessesesine dair 
soru önergesi ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Ma
hir Ablum'un yazılı cevabı. (7/632) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sosyal Güvenlik Bakanı ta

rafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 5 . 11 . 1976 

Adana Senatörü 
Kemâl Sanibrahimoğlu 
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1. Bağ = Kur müessesesinin kurulduğundan bu
yana üye yekunu ve tahsil ettiği prim miktarı ne
dir? 

2. Tahsil ettiği primlerin sosyal yardımlara ay
rılan kısmı ile cari masraflara sarf edilen miktarı ne
dir? 

3. Artan paranın kurum elinde bulunan mik
tarı kimlere hangi özel veya tüzelkişilere ne miktar 
faiz veya kazanç karşılığında ve hangi vadelerle ve
rilmiş bulunmaktadır? Bugüne kadar tahsil ettiği faiz 
veya kazanç miktarı nedir? 

4. Sosyal yardımlara veya gayrimenkul alımla
rına harcanan miktar nedir? 

5. Plan tasarısında Türkiye'deki bilcümle sos
yal güvenlik müesseselerinin 3 ncü 5 yıllık plan dö
nemi sonuna kadar tek elde tek idarede birleştirile
ceği öngörülmüş iken Bağ-Kur'un ayn müessese ha
linde kurulması sebebi nedir? 

T. C. 
Sosyal GüvenKk Bakanlığı 31.1.1977 

Sosyaü Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 
Seyı : 4.5.9.1319-

Konu : Soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îîgi : 10J1.1976 tarih ve 10424-5095 7/632 sayıh 

yazınıza : 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib-

rcMmoğîu'mın, Bağ - Kur müessesesi ite ilgili olarak 
tarafımdan cevaplanmasını istediği hususlar aşağıda 
ayrı ayn belirtilmiştir. 

1- Bağ - Kur Genci Müdürlüğü kurulduğundan 
29.11.976 tarihine kadar 878 000 kişiyi üye kayıt et
miş ve bunlardan 2 781 878 185,98 TL. tutarında 
prim tahsil etmiştir. 

2. Kurum 31.7.1976 tarihine kadar sigorta yar
dımları olarak (Yaşlılık aylığı, malullük aylığı, top
tan ödeme v. s.) 24 G41 445,79 TL. genel yönetim gi
derleri o'arak da 59 655 267,16 TL. sarf etmiş bu
lunmaktadır. 

3. 31.7.1976 tarihi itibariyle 336 312 392,19 TL. 
faiz geliri elde edilmiştir. Bu faiz, sadece Devlet 
Bankalarındaki mevduat, tahvil, esnaf ve sanatkâra 
kredi olarak verilmesi için T. Ha!k Bankasına yatırı
lan meblâğın faizidir. Sigorta yardımlarının hari
cinde özel ve tüzelkişilere faiz veya kazanç karşı
lığında her hangi bir ödemede bulunulmamıştır. Ban
kalardaki mevduatların vadeleri 2 ilâ 4 ys! arasında
dır. 

4. 29.11.1976 tarihine kadar Sosyal Yardımlar 
için 24 041 445,79 TL. ve gayrimenkul alınılan için 
de 39 000 000 TL. harcanmıştır. 

5. Kalkınma planlarında yer alan Sosyal Gü
venlik Kuruluşlarının «Tek elde» toplanmasından 
maksat, bütün sosyal güvenlik işlemlerinin bir tek 
idare tarafından yapılması değil, çeşitli Sosyal Gü
venlik Kurumlarının aynı çatı altında toplanmasıdır. 
Bağ - Kur'da Sosyal Sigortalar, banka ve oda san
dıklan gibi Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altına 
alınmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Mahir Abranı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa Ser
best Güreş Şampiyonasına dair soru önergesi ve Genç
lik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı. 
(7/660) 

21 . 4 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Genlik ve Spor Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılması için tavassutu
nuzu rica ederim. Saygılanmla. 

İzmir Senatörü 
Beiiğ Beîer 

Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa Serbest Gü
reş Şanpiyonasını televizyon ekranında Türk Güreşi
nin hazin halini bîr daha milletçe büyük üzüntü du-
yerak seyrettik. 

«Güreşimizi kaybettik, Milletin başı sağ olsun.» 
diyen'ere biz de katılarak, bu hususta başta Genç
lik ve Spor Bakanlığı olduğu üzere alâkalılar neler 
düşünmektedirler? 

«Türk gibi kuvvetli» sözünü bütün Dünyaya ka
ba! ettiren güreşimizi bugünkü acınacak durumdan 
kurtarmak için, açıkçası ölüm yatağından kaldıra
rak eski kudretli durumuna getirmek için alâkalılar 
ne gibi tedbirler düşünmektedirler? 

Ehliyetli antrenörler nezaretinde icap ederse dış 
memleketlerden de dünyaca tanınmış antrenörler ge
tirtilerek uzun vadeli ihnî esaslara istinat eden dedi
kodulardan uzak sistemli bir çalışma yaptınîması 
düşünülmekte midir? 

Sadece federasyonîan değiştirmekle Türk sporuna 
iyi bir istikamet verileceği hususunda Bakanhğıınz 
ne düşünmektedir? Türk güreşini kurtarmak için bu 
tedbir kâfi geKr mi? 
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T. C. 
Gençlik ve Spor 27 . 1 . 1977 

Bakanlığı 
Sayı : Oflî-A/MM/20 

Cumhuriyet Senatosu Geneî Sekreterliğine 
îlgi : 20 . 1 . 1977 tarih ve 8842-3768-7/660 sa

yılı Kanunlar Müdürlüğü çıkışlı yazı. 

İzmir Senatörü Saym Beliğ Beîer'in Leningrad'la 
yapılan 19 ncu Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası ile 
ilgili yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıya 
çıkarılmıştır., 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Gençlik ve Spor 
Bakanı 

Ata sporu güreşimizin istenilen Uluslararası sevi
yeye ulaşması konusunda Bakanlığım, Hükümetimi
zin kuruluşlarıyla birlikte k?sa ve uzun vadede köklü 
ve etkin büyük tedbirleri almış planlamış ve uygula
maya sokmuştur. 

Başta güreş olmak üzere bütün spor dallarında ba
şarı sağlamak kitleleri spora çekmekle mümkündür. 
Diğer bir ifadeyle Yurdumuzun her köşesindeki gen
ce spor yapma imkânını vermek demektir. Her dalda 
o!duğu gibi Ata sporu güreşimizde de yurdun her 
yöresine dağılmış kapalı spor salonlarına, bu salonda 
güreşi öğretecek bol liyakatli antrenöre ve ilgili bol 
spor araç ve gerecine ihtiyaç bulunmaktadır. Ba-
kanhğım bu anapolitika ve stratejinin ışığında bu
güne kadar yapılanların c/c 300'üne yaklaşan bir spor 
tesisi yatırımı politikasını gerçekleştirmiş; güreş da
imin mecburî olduğu 2 tane daha Gençlik ve Spor 
Akademisi açılmış; lisans seviyesinde öğrenim görmüş 
gençlerimizin güreş sporunda antrenör eğitici ve yöne
tici kadrolarda görev almalarmı sağlamak amacı ile 
Akademi sınavlarında çeşitli dallarda 100 üzerinden 
verilen puanlamada 30 puan güreş sınavına verilmiş 
böylece güreşe karşı kabiliyetli gençlerin Akademilere 
germeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Okullara bölgelere 
araç ve gereç özellikle güreş minderi dağıtımında bu
güne kadar rastlanmayan meblâğ ve miktarlara erişil
miş; 6 aylık antrenör kurslarının açılması orta dere
celi spor okullarının kurulması kararlaştırılmış, ça
lışmalara başlanmış; üş ülekelerle ilmî ve teknik ni
telikteki yardımlaşmalar yürürlüğe konulmuş; tüm 
kamu ve özel kuruluşlarla yapılan toplantılarla me

seleye önemle eğiîinmesi temin edilmiş; mahallî ka
rakucak ve yağlı güreşler ilk defa disipline edilmiş; 
takribi 5 000 kadar genç - minik güreşçiler ordusu 
meydana getirilmiş böylece kısa ve uzun vadede ve ço
ğu ilk defa planlı bir uygulama ile büyük atılımların 
alt yapısı örülmeye başlanmıştır. 

Bu uygulamanın ve sistemli çalışmanın titizlikle 
yürütülmesi takip edilmektedir. Ata sporu Güreşimizin 
eski günlere döneceği inancını taşıyoruz ve bu inanç
la çalışıyoruz. 

Federasyon değişimlerinde ölçü ve prensip «hiz
metin daha iyi yürütülmesi» dir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldızın, TRT Genel Müdürüne dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim. Bakanı Ali Naili Erdem'in yazdı ce
vabı. (7/685) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Saym Millî Eğitim Bakanın

ca, sözlü olarak, yanıtlanmağım saygıyla dilerim. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

Hiç bir meşru yasal dayanağı kalmadan, TRT. ' 
nin işgalcisi durumunu inaüa sürdürmekte olan Sa
ym Prof. Şaban Karataş'ın ve O'nu orada tutan Hü
kümetin, Danıştayın kararlarım açıkça çiğneme suç
larına, Atatürk Üniversitesi yöneliminin de ortak gö
rünme durumuna son verilmesi için, Tüm öğretim Üye
leri Demeği adına, Sayın Prof. Cevat Geray Üniversi
te Rektörlüğüne başvurmuştur. Üniversitelerin parti
zan politikaların dışında kalmaları ve ancak meşru 
bir statü içinde ve toplumsal yarar yönünden de ge
rekli olduğu hallerde, üyelerine, üniversite dışında 
çs!?şma izni vermelerine ilişkin yasal kurallara açık
ça aykırı davranan, hukuk dışı durumuna düşmüş bu
lunan Saym Karataş'a verilen iznin geri alınarak Üni
versiteye geri çağrılması geciktirilemez bir hukuksal 
zorunlu!?, haüne gelmiştir. 

Üniversite, verdiği iznin bu ö!çüde kötüye kuîla-
mîmasına ve hukuk dışı bir durumun sürdürme ve
baline ortak görünmeye, daha fazla göz yumamaz. 

Gerçekten, devletimizin kurucusunun adını taşı
yan bir bilim kurumumuz, bir üyesinin, Anayasanın 
114, 120 ve 132 ne i maddeleri ile TRT yasasını açık
ça çiğneyen, Kurumu iktidarın etkisine sokan, Ata
türk ilkelerine ters düşen, bu tür yasa dışı işgakiliğin-
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de israr eden, meşru yola gelmesi için yapılan uya
rılara da, hiç bir devlet memuruna yakışmayacak bir 
dille saldıran ve bütün bu hukuk dışılıkları da, ver
diği izne dayanarak yapmakta olduğunu gördüğün
den, çok kötüye kullanılan iznini geri alması ivedi 
bir yasal gerek haline gelmiştir. Bunu sağlamada Mil
lî Eğitim Bakanhğı da, Danıştay yasasınca, hükümlü 
ve sorumlu bulunmaktadır. 

Belirtilen durum ve yasal gerekler karşısında, Ata
türk Üniversitesinin Prof. Karataş'a verdiği izni ge
ri almasını daha da geciktirmemesi için ve geri alma
dığı takdirde de, Bakanlıkça ne yapılması düşünül
düğünün, sözlü olarak, açıklanması. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanhğı 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 66 27 . 1 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 7 . 1976 tarih ve 9638 - 3984 - 6/73 

20 . 1 . 1977 tarih ve 9638 - 3984 6/685 sayılı yazı
larımız : 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'ın, 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'ın 
Yazılı Soru Önergesi ile İlgili Cevabımız. 

1750 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin son parag
rafında «Hükümetin teklifi ve Senato kararı ile ih
tiyaç duyulan hallerde, Üniversite öğretim üyeleri her 
türlü hakları saklı kalmak ve üniversitedeki özlük hak
larından da faydalanmak kaydsyle, Devlet Planlama 
Teşkilâtı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu ve benzeri kuruluşlarda veya Bakanlıklarda ge
çici süre ile görevlendirilebilirler» denilmektedir. 

Prof. Şaban Karataş'da bahsi geçen kanun hükmü 
gereğince TRT Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş
tir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 
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Bursa Üniversitesi Î976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasansmin Açık Oylama Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaması 
Kâmil Kaı-avelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri üzdilek 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğîu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYÜNKARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaç h-
oğlu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 
î. Sıtkı Yırcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : lOo 

Kabul edenler : 10-5 
Reddedenler : — 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 76 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamuliaoğlu 
Şeref Kayalar 
Badas Küntay 

ÇANAKKALE 
İm adettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lû t fi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
ELÂZIĞ 

M. Cahit Dalokay 
Hasan îldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Fe yy at 
Fikret Gündoğart 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoglu 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaiküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmıımcıı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arık an 

MUĞLA 
Haldun Manteşeoğlıı 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 

Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
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SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Sezai OTÎan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer YurdakuLer 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Havri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Turhan Kapanlı (B.) 
İbrahim Öztürk 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlır 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan O rai 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilcı 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya katılmayanlar] 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Kemâl Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tefkin Arıburun 
(Başkan) 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 

KARS 
S i m Atalay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tdkoğlu (B.) 

KONYA 
FaMh Özlen 
Feyzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan BarutçuoğTu 
Oral Karaoamanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baylkal 
Şevket Koksal 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Oiıhat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Nihat Erim 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek , 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Ba,hriye Üç ok 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 

»>••« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

27 NCÎ BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1977 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Aîi Ankan'm, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü iîe 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubuîan bazı 
emekli işîemîeri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Verillîş 
tarihi : 18 . 7 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynskîar Bakanından 
sözîü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Haliî 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tanm ve Hay
vancılık Bakanından sözîü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bîl-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstan bu] Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözîü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhur başkanınca 
SeçDen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
YıMız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker-
L'k durumuna dair İçiş?eri Bakanından sözîü sorusu. 
(6/67) (VeriEş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çeîebi'nin, kurulması düşü
nüden alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya

pılan tayine dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözîü sorusu. (6/71) 
(Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçi?fen Üye Fethi Çeükbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/75) (Gündeme giriş tarihi : 23.11.1976) 

lîî 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla 

katılma payı alınmaması hakkında kanun teklifinin 
Mî'üet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporSan. (M. Meclisi : 2/9; C. Senatosu : 2/111) 
(S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1977) 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi iîe Mi?Iet Meclisince 
reddoîunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/299; C. Se
natosu : 2/109) (S. Sayısı : 647'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 1 . 1977) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyle 
ilgiM Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

(Devamı arkada) 



2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Suîtanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi ÜnsaFın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzmoğfu ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde ça

lışan yurttaşlarımızın sorunlan hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/62) 

X 6. — Bursa Üniversitesi 1976 yıh Bütçe Ka
nununa hağh cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasansı ve Bütçe Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 1/520) (S. Sayısı : 
648) (Dağıtma tarihi i 14 . 1 . 1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

. . . .> . . . >-«-0 ..<•— 



loplanü : 16 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 648 

Bursa Üniversitesi 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 1/520) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 9 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-143/09912 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10 .9 .1976 
tarihinde kararlaştırılan «Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
Bursa Üniversitesi bünyesinde döner sermaye kurulmuş ve yönetmeliği de çıkarılarak fiilen hizmete girmiş 

bulunmaktadır. 
Döner sermayenin Tıp Fakültesinde uygulaması 1975 Mart ayından beri devam etmekte olup, bu hizmetin 

görülebilmesi için adı geçen fakülte 1976 yılı Bütçesine (200 ÜOO) liralık ödenek konulmuştu. 

Ancak, Üniversiteye bağlı İktisadî ve Sosyal Bilimler ile Makine fakültelerinin daha bilimsel ve rasyonel çalı
şabilmeleri için döner sermaye uygulamalarının bu fakültelerde de açılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu nedenle Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçesinin Tıp Fakültesi kısmına konulmuş bulunan (200 C0O) 
liralık ödenekten (50 000) liralık ödeneğin, adı geçen fakültelerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine aktarılması 
gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/484 12 . 1 . 1977 
Karar No. : 143 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 30 . 9 . 1976 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve 
Yüksek Başkanlıkça 4 . 10' . 1976 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan «Bursa 'Üniversitesi 1976 yılı 
Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ilgili bakanlık temsilcileri 
ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 
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Bursa Üniversitesi bünyesinde döner sermaye kurulmuş olup, yönetmeliği de çıkarılarak fiilen hizmete gir
miş bulunmaktadır. Bu hizmetin görüşülebilmesi için 1976 yılı Bütçesine (200 000) TL. ödenek konulmuştur. 

Üniversiteye bağlı İktisadî ve Sosyal Bilimler ile Makine Fakültelerinin daha bilimsel ve rasyonel çalı
şabilmeleri için döner sermaye uygulamalarını bu fakültelerde açılması zarurî olduğundan Bursa Üniversitesi 
Tıp Fakültesine konulan (200 000) TL. ödenekten, (50 CCO) liranın adı geçen fakültelerin ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine aktarma yapılması Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 
Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 
Aydın 

M. Şükrü Koç 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Denizli 

Hüdai Oral 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Niğde 
Haydar Özalp 

Sivas 
Vahit Bozath 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Başkanvekili 
Ankara 

Yiğit Köker 
Adana 

Muhalifim 
Osman Çıtırıfc 

Balıkesir 
Raif Eriş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbas " 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İstanbul 
Engin Unsal 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kars 
Kemal Okyay 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Zonguldak 
Sebati Ataman 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Sözcü 
Manisa 

Gündüz Sevilgen 
Ankara 

H. Turgut Toker 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

Çankırı 
M. Ali Arsan 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Trabzon 
Hasan Güven 

Zonguldak 
Mehmet Zeki Okur 

MUHALEFET ŞERHİ 

Can güvenliği, öğretim ve öğrenim özgürlüğü sağlanamadığı gerekçesi ile muhalifim. 

Adana Milletvekili 
Osman Çıtırık 

Cumhuriyet Senatosu j(S. Sayısı : 648) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Bursa Üniversitesi 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Bursa Üniversitesi 1976 Yıh Büt
çe Kanununa Bağh (A) İşaretli Cetvelin İlişik Cet
velde Yazılı Tertipleri Arasında (50 000) liralık ak
tarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve MÜH Eği
tim Bakanları yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Bursa üniversitesi 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Başbakan 
S. D emir el 

10 . 9 . 1976 

Devlet Bakanı 
Başbalkan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Devlet Balkanı 
M. K. Erkovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakam 
F. Melen 

içişleri Bakanı 
O. As il t ürk 

Dışişleri Bakanı 
if. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. Öztrak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakam 
Prof. K. Özal 

Ulaştırma Bakam 
N. Menteşe 

Çalışma Balkanı 
A., T< Paksu 

imar ve İskân Bakam 
N. Ok 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakam 
V. Poyraz 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakam 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakam 
A. M. A blum 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 648) 
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HÜKÜMET TASARISINA BAĞLI CETVEL 

Hizmetin Tertibi 

3 O 

142 

o a o 

£ 
fc £ A ç ı k l a m a 

işlem: işlem: 
Düşülen Eklenen 

BURSA ÜNİVERSİTESİ 
(A) 

BURSA TIP FAKÜLTESİ 50 000 — 

90 ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

162 

90 

031 Döner sermayeli kuruluşlara katılma payları 
900 Transferler 
920 Kurumlara katılma payı ve sermaye teşkilleri 

BURSA İKTİSADÎ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜL
TESİ 

ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

50 000 — 

— 25 000 

176 

031 Döner Sermayeli Kuruluşlara Katılma Paylan 
900 Transferler 
920 Kurumlana Katılma Payı ve sermaye teşkilleri 

MAKİNE FAKÜLTESİ 
— 25 000 
— 25 000 

90 ALT PROGRAMLARA DAĞITALAMAYAN TRANS
FERLER 

031 Döner Sermayeli Kuruluşlara Katim a Paylan 
900 Transferler 
920 Kurumlara Katılma Payı ve Sermaye Teşkilleri — 25 000 

50 000 50 000 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 
Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

— . > » . . » © < < 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 648) 



Topianü : 16 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 661 

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî İdare Seçim
lerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları. 

(M. Meclîsi : 2 /696; C. Senatosu : 2 /112) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 415) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 1 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4979 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MiJîet Mccîüsinm 11 . 1 . 1977 tarihli 30 ÎÎCU Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1977 
yıi'ı Haziran ayında yapılacak olan mahallî idare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde yapılması hak-
kifida kanun teklifi, dosyası iîe birilikle sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Müet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 2.11. 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30 .11. 1976; 4. 11 . 1 . 1977 tarihli 26. 27 ve 30 ucu birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 415) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekte gerekçesi ile birlikte takdim edilen (Haziran, 1977 ayında yapılması gereken mahallî seçimlerin Ara
lık 1977 ayında yapılmasına dair) kanun tekliflimizin kabulü için gerekli muamelenin yapılmasına delâlet
lerinizi rica eder, saygılar 'sunarız. 

Kocaeli1 Milletvekili İstanbul Milletvekili Konya Milletvekili 
Şevket Kazan Süleyman Arif Emre Şener Battal 
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GENEL GEREKÇE 

Anayasamızın 116/2 nci maddesinde yer alan «Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gösterdiği zaman
larda yapılır hükmüne müsteniden; Belediye, İdare-i Umumiye-i Vilâyat ve Köy kanunlarına 1963 ta
rihli 286, 306 ve 307 sayılı kanunlarla ek üçüncü maddeler ilâve edilmiş, şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 1963 tarihli ve 1287 sayılı Ka
nunla değiştirilmiştir. Bu düzenlemeler sebebiyle mahallî seçimlerin her 4 yılda bir yapılacağı prensibi 
vaz edilmiştir. 

Bilâhara 904, 905 ve 906 sayılı kanunlarla getirilen hükümler seçim döneminin son toplantı yılının 30 
Mart olduğu ve Haziran ayı ilk pazarında oy kullanılacağı hükümleri getirilmiştir. 

Bu duruma göre seçimlerin 4 yılda bir yapılması prensibi ihlâl olunması gibi bir durum ortaya çıikmış-
ur. Nitekim son yapılan mahallî seçimlerin tarihi 9 Aralık 1973 günüdür. Bu bakımdan mahallî idare 
seçimleriyle iş başında bulunan görevlilerin en azından Aralık 1977 tarihine kadar görev yapması yukarda 
ifade edilen anaprensibin icabıdır. 

Mahallî idare seçimlerinin Haziran ayında yapılması halinde seçimin başlangıç tarihinin 30 Mart olması 
T. B. M. Meclisinin o yıla ait bütçe kanununu çıkarıp mutat bütçe tatili devresinden sonra seçim havasının 
başlaması sebebiyle tekrar toplanabilmesi ihtimali zayıf gözükmektedir. Ayrıca bu yıl 4 ncü 5 yıllık plan 
tartışmaları da Yüksek Meclislerde büyük bir önemle ele alınması sebebiyle Meclisleri büyük ölçüde meşgul 
edecektir. 3 ncü 5 yıllık planın tamamlanması gereken yatırımları bütçe ve plan tatbikatının ve sanayi
leşme gayretlerinin semereli olabilmesi için Meclislerin en az bir önceki yıl kadar çalışmasında büyük za
ruret vardır. 

Neticeden T. B. M. Meclisinin bir yasama yılının çok büyük bir bölümünde kanun yapma ve denetleme 
görevîeniııi ifa etmekten uzak kalması Parlamenter denokrasi kurallarına uygun düşmez. Öte yandan bir 
yılın Nisan ayının ilk gününde Ekim ayının ortasına kadar 7 aya yakın bir müddet zarfında birbirini takip 
eden 2 büyük seçimin tevlit edeceği gergin siyasal ve psikolojik vasatın ülke huzuru bakımından büyük 
sıkıntılara sebep olacağı düşünlürse milletvekili seçimlerinin heyecan potansiyelini azalttıktan sonra ma
hallî idare seçimlerinin yapılması son derece isabetli olacaktır. Ayrıca 904, 905 ve 906 sayılı kanunlarda 
ayrı ayrı bu düzenlemelerin yapılarak her 4 yılda bir bu şekilde kanunlar çıkarılmasının önlenmesi! gereği
ne de işaret etmek isteriz. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 661) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1781 sayılı Kanunda belirtilen 9 Aralık 1973 tarihinde yapılacak seçimlerin (Mahallî seçim
lerin her 4 yılda bir yapılacağı prensibi 'icabı) 11 Aral-k 1977 Pazar günü yapılacağı esası getirilmiş olmak
tadır. 

Madde 2. — Bu madede Mahallî idare seçimlerinin başlangıç tarihinin 3 Kasım 1977 olduğu tespit edil
mektedir. 

Madde 3. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. 

Madde 4. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. 

Madde 5. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. 

Madde 6. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır 

Madde 7. — 1781 sayılı Kanunun 7 noi maddesi 1 nci fıkrası aynen alınmış, 2 nci fıkrada yazılı baş
langıç tarihi 3 Kasım 1977 olarak değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile 298 sayılı Kanunun. 533 ve 656 sayılı kanunlarla değiştirilen 78 nci maddesin
de getirilen 'birleşik oy pusulası kullanılması usulü getirilmektedir. Böylece muhtar seçimleri dışında beledi
ye meclisi üyeleri ve belediye 'başkanları ile il genel meclisi üyeleri seçimlerinde birleşik oy pusulası kulla
nılacağı tasrih olunmaJktadır. Birleşik oy pusulası usulünün genel seçimlerde başarı ile uygulandığı gözönü-
ne alınarak bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 9. — 1781 sayılı Kanun genel planda geçici bir kanun olduğu intibaı vermektedir. Bazı madde
lerinin yürürlükte kaldığı hususundaki tartışmalara sayg, duymakla beraber müstakil bir kanunla hukuk kar
maşıklığının önlenmesi bakımından 1781 sayılı Kanunun tamamen yürürlükten kalktığı hükmü getirilmiş ol
maktadır. 

Geçici madde 1. ve Geçici madde 2. ve Geçici madde 3. hakkında'izahat : 
Bu kanun teklifimizin 7 nci maddesinden sonra yer alan geçici 1 ve 2 nci maddeler 1781 sayılı Kanun

dan aynen alınmış sadece 1973 yılı 1977 olarak kezalik 9 Aralık 1973 tarihleri de 11 Aralık 1977 olarak, 
ayrıca geçici 3 ncü maddede yazılı 1977 Haziran ayı, 1981 yılı olarak değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 661) 



İç ler i Komisyonu Rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Komisyonu 

Karar No. : 8 
Esas No. : 2/112 

Sıra No, : 5 

18 , 1 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Milat Meclisinin 11 Ocalk 1977 tariıbJi 30 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen 
«1977 Yıla Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapıl
ması Halklkmıda Kanun Tökllifi», Milat Meclisi Bask anlığının 13.1.1977 tarihlli ve 4979 sayılı yazılan ile 
Cumhuriyet Senaıtosu Başkanlığına gönderilmelkle, Komisyonumuzun 18 Ocalk 1977 tarihlli Birleşimkıde, 
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde incelendi. Görüşüldü. 

Teklif, bir yılın büyük kısmının seçim çalışmaları ile geçirilmesini ve bunun sonucu parlamento çalış
malarının aıksarnaısımı önlemeyi ve 4 yılda bir seçim yapılması prensibinin ihlâlini önlemeyi amaçlamaktadır. 

Millet Meclisinin kabul «ittiği metin yukarıda sunulan gerekçe ile maddeleriyle beraber aynen kabul edil
miştir. 

Gereğinin yapılimıası için raporumuzu Yüksek Başkanlığa saygı ile sunarız. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Buma 

Şebib Karamullaoğlu 

Sözcü 
Ur 

Hikmet Savaş 

Kâtip 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

Talbiî Üye 
Ekrem Acuner 

Toplantıda bulunamadı 

Balıkesir 
Hikmet Arslanoğlu 

Ordu 
Bektir S. Bayfkal 

Toplantıda bulunamadı 

İstanbul 
Erdoğan Adak 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
Bahri Cömert 

Saımsun 
Şaban Demirağ 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Muğla 
Haldun Meniteşeoğüu 
İmzada bulunamadı 

Malatya 
Hamdi Özer 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Toplahtiıda bulunamadı 

Ankara 
İbrahim Öztürk 

C. Baş. S. Üye 
Şerif Tüten 
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Anayasa ye Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Karar No. : 16 
Esas No. : 21112 

25 . I . 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Ocak 1977 tarihli 3Ci ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 1977 
yılı Haziran ayında yapılacak olan mahallî idare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde yapılması hakkında 
kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Ocak 1977 tarihli ve 4979 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun, 25 Ocak 1977 tarihli Birleşiminde, içişleri Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulundukları hâlde tetkik ve müzakere olundu. 

I.) Teklif, 26 Haziran 1973 tarihli ve 1781 sayılı Kanun uyarınca' 1977 yılı Haziran ayında yapılması 
gereken, Belediye Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Köy Muhtar ve İhtiyar He
yeti Üyeleri ile Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri seçimlerinin 11 Arahk 1977 tarihinde yapılmasını, 

Seçimlerin başlangıç tarihinin ve bu seçimlere ait istifa, adaylığa başvurma, yoklama, adayların geçici 
ve kesin ilânı, itiraz, karar, propaganda ve seçim yasakları gibi işlemler ile ilgili tarihlerin başlangıç günü
nün 3 Kasım 1977 olarak tespitini, öngörmektedir. 

Mart 1971 tarihini takip eden dönemde, Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimlerinin tarihlerinde 
ve mahallî idare seçimlerinin tarihlerinde değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılması zorunluğu ile karşıla
şılmıştır. Böylece de yerii bir seçim takvimi ve uygulaması ortaya çıkmıştı. 

Teklif, bu seçim takvimi ve uygulamasına dayalı bir gerekçe ile getirilmiştir. 
Komisyonumuz da, aynı neden ile yani ortaya çıkan seçim takviminden ötürü teklifi, benimsemiştir. 
II.) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri ile Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri 

ve 10 ve 11 nci maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Refet Rendeci 

Sözcü 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Kâtip 
İstanbul 

Ali Oğuz 

Bursa 
Şeref Kayalar 

C. Bşk. Seç. Ü. 
Nihaî Erim 

Hatay 
Mustafa Del i veli 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
Fevzi H. Esat oğlu 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Niğde 
Ergun Özkan 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Tokat 
Zihni Be t il 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı. 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN 
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

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

ması Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 26 . 6 . 1973 tarih ve 1781 sayıh 
Kanunla 1977 Haziran ayında yapılması gereken, Be
lediye Meclis üyeleri belediye başkanları, İl Genel 
Meclis üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri 
ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçimleri 
11 Aralık 1977 Pazar günü yapılır. 

MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen seçim
lerin başlangıç tarihi 3 Kasım 1977 günüdür. 

MADDE 3. — Siyasî Partiler Belediye Meclis 
üyelikleri, Belediye başkanhklan ve İl Genel Meclisi 
üyelikleri seçimlerinde gösterecekleri adayları kendi 
tüzük ve yönetmeliklerine göre tespit ederler. 

MADDE 4. — Gerek Siyasî partilerin ve gerekse 
bağımsızların adaylık konusunda yetkili seçim kurul
larına başvurmaları gereken tarih ve bu başvurma
nın ne suretle yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunca ka
rarlaştırılarak, ilan edilir. 

MADDE 5. — Bir kimse, belirli bir tarihte yapı
lan seçimlerden yalnız biri için ve belli bir seçim 
çevresinden adaylığını koyabilir. 

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

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

MADDE 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen ki
şilere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya re'sen yet
kili seçim kurullarınca, her ne sebeple olursa olsun 
seçimlerin yahut seçim tutanaklarının iptaline karar 
verilmesi halinde iptal olunan seçim yenilenir, veya 
bu suretle hâsıl olacak boşalmalar bu yerler için yapı
lacak yeni seçimle doldurulur. 

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulanması sebe
biyle tespit edilen seçim tarihine göre hâsıl olacak 
boşluklar ve bu seçimlere ait istifa, adaylığa baş
vurma, yoklama, adayların geçici ve kesin ilân, iti-

Cumhuriyet Senatosu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

7977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî 
İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapıl

ması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26 . 6 . 1973 tarih ve 1781 saydı 
Kanunla 1977 Haziran ayında yapılması gereken, 
Belediye Meclisi üyeleri, belediye başkanları, İl Genel 
Meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri 
ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçim
leri 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılır. 

MADDE 2, — Birinci maddede sözü geçen seçim
lerin başlangıç tarihi 3 Kasım 1977 günüdür. 

MADDE 3. — Siyasî Partiler Belediye Meclîsi 
üyelikleri, Belediye başkanhklan ve İl Genel Meclisi 
üyelikleri seçimlerinde gösterecekleri adayları kendi 
tüzük ve yönetmeliklerine göre tespit ederler. 

MADDE 4, — Gerek Siyasî partilerin ve gerekse 
bağımsızların adaylık konusunda yetkili seçim kurul
larına 'başvurmaları gereken tarih ve bu başvurma
nın ne suretle yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunca ka
rarlaştırılarak, ilân edilir. 

MADDE 5. — Bîr kimse, belirli bir tarihte yapı
lan seçimlerden yalnız biri için ve beli bir secim 
çevresinden adaylığını koyabilir. 

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

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

MADDE 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen 
kişilere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya re'sen 
yetkili seçim kurullarınca, her ne sebeple olursa ol
sun seçimlerin yahut seçim tutanaklarının iptaline 
karar verilmesi halinde iptal olunan seçim yenilenir 
veya bu suretle hâsîl olacak boşalmalar bu yerler 
için yapılacak yeni seçimle doldurulur. Bu yeniden 
yapılacak olan seçimin tarihi, 60 gün sonraki ilk pa
zar günüdür. 

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulanması sebe
biyle tespit edilen seçim tarihine göre hâsıl olacak 
boşluklar ve bu seçimlere ait istifa, adaylığa baş
vurma, yoklama, adayların geçici ve kesin Hânı, iû-
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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

ması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclislinin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 2 nci maddesi 
aynen kabul edümiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncii maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin 4 ncii maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin 6 ncj maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

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

ması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclîsi metninin 1 nci mad 
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncii mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncii mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — M!let Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN 
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFÎ 

raz, karar, propoganda ve seçim yasakları gibi bilu
mum seçim işleri ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu
nun alacağı ilke kararlan ile düzenlenir. 

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

MADDE 8. — Bu Kanuna göre yapılacak olan 
seçimlerde kullanılacak oy pusulaları hakkında 298 
sayılı Kanunun 533 ve 656 sayılı kanunlarla değiş
tirilen 78 nci maddesi uygulanır. 

MADDE 9. — Bu Kanunla 178! saydı Kanu-, 
hükümleri ve bu Kanuna muhalif diğer kanun hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediye medisflerinin 
Ekim 1977'de yapmaları gereken toplantıları, bu Ka
nuna göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere 
Aralık İ977 ayına ertelenmiştin Aradık 1977 tarihin
de yapılacak toplantı bu yıla münhasır olmak feay-
dıyle dönem başı toplantı?! .sayılarak Belediye Ka
nonunun 58, 77, 92/1 nci maddelerinde söz konusu 
Meclis başkanvekiüeri, seçiteiş encümen üyeleri ve 
belediye b?.şkanveks?Ieri seçimleri bu toplantıda ya
pılır, 

Bu suretle seçilenlerin görev süreleri Belediye mec
lîslerinin normal toplantı dönemi baş: oîan Haziran 
ayı toplantısına kadar devanı eder. 

GEÇÎCf MADDE 2, — İnfisah etmiş olan ve 
seçim takarrür ecle^ Belediye Meclisi üyeleri seçim
leri de 11 Aralık 1977 günü yapılacak mahallî se
çimlerin tarihine ertelenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerine 
göre yapılacak seçimlerde seçilmiş olan kimselerin 
görev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esaslar 
uyarınca 1981 yılı Haziran ayında yapılacak mahallî 
seçimlere kadar devam eder. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETT'İÖİ METİN 

raz, karar, propaganda ve seçim yasaklan gibi büra-
roum seçim işleri ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu
nun alacağı ilke kararları 3e düzenlenir. 

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

MADDE 8. — Bu Kanuna göre yapılacak olan 
seçimlerde kullanılacak oy pusulaları hakkında 298 
sayılı Kanunun 533 ve 656 sayılı kanunlarla değiş
tirilen 78 nci maddesi uygulanır. 

MADDE 9. — 1781 saydı Kanun hükümleri ve 
bu Kanuna muhalif diğer kanun hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediye meclislerinin 
Ekim 1977'de yapmaları gereken toplantılar, bu ka
nıma göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere 
Araîrk 1977 ayına ertelenmiştir. AraUık 1977 tarihin
de yapılacak toplantı bu yıla münhaisır olmak kay
dıyla dönem başı toplantısı sayılarak Belediye Ka-
mîimnu'iî 58, 77, 93/1 nci maddelerinde söz konusu 
meclis başkanveldlleri, seçilmiş encümen üyeleri ve 
belediye başkanvdkilleri seçimleri bu toplantıda ya
pılır. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — 1976 malî yılı içinde ku
mlan belediyeler ile infisah etmiş olan ve seçimleri 
takarrür eden belediye meclisi üyeleri, belediye baş
kanları, il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihti
yar meclisi üyeleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçimleri de 11 Aralık 1977'de yapılacak diğer 
mahallî idare seçimleri ile birlikte yapıhr. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerine 
göre yapılacak seçimlerde seçilmiş oîan kimselerin 
görev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esaslar 
uyarınca 1981 yılı Haziran ayında yapılacak mahallî 
seçimlere kadar devam eder. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

MADDE 8. — Millet Meclisinin 8 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisinin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Millet Meclisinin geçici 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin geçici 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisinin geçici 
3 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisinin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — MMet Meclisinin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir* 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir-

GEÇİCİ MADDE 3. — MMeî Meclisi metninin 
geçici 3 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — MiSet Mecüsi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — M İ M Meclisi memnun 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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