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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gıda - Tarım ve Hayvancıhk Bakanı Korkut 
Özal, 27 nci Birleşimde, orman içi köylerin durumla
rı ve OD-KÖY kredisiyle yapılan tavukçuluğun mey
dana getirdiği sorunlar hakkında gündem dışı bir ko
nuşma yapan Bolü Milletvekili Abdi özkök'e cevap 
verdi. 

Sivas MUletvekili Ekrem Kangal, Devlet denetim 
elemanlarının sorunlan, 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh, Ankara Mer
kez Cezaevinde meydana gelen öldürme olayı, 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman da, Ankara-
nın önemli sorunu haline gelen kirli hava konuların
da gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un 6/62, 
Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri'nin, 

6/352 ve 6/359 esas numaralı sözlü sorularını geri al
dıklarına dair önergeleri okundu, geri verildikleri bil
dirildi. 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mü
tevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair 
Kanunun 2 nci kez Anayasama 93 ndi maddesi ge
reğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında C. Se
natosu Genel Kurulunda onaylanan C. Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu ile C. Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri ve M. Mec
lisi Anayasa Komisyonu raporu (1/232) (S. Sayısı : 
212 ve 212'ye 1 nci ek) görüşülerek, ikinci kez Mil

let Meclisine iade yetkisinin Cumhurbaşkanınca kul
lanılamayacağına dair Anayasa Komisyonu raporu 
kabul edildiğinden, konunun Karma Komisyona gön
derileceği bildirildi; Karma Komisyonun C. Senatosu 
ve Millet Meclisinden seçilecek 9'ar üyeden kurulması 
kabul olundu. 

Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'ın, İdare-i 
Umumiye-i Vilâyat Kanunu Muvakkat Yasasısının 
Bazı Maddelerini Değiştiren (2/498), 

Yozgat Milletvekili Ömer Lûtfi Zararsız'ın, 5434 
sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Madde 
eklenmesi hakkında (2/561) kanun teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergeleri kabul; 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 4081 sa
yılı Çiftçi Mallarım Koruma Kanununa 1 ek madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin (2/642) doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi ise 
reddolundu. 

Basın ilân Kurumunun bugünkü çalışma ve tasar
ruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sapta
mak amacıyle kurulan (10/10) esas numaralı, 

Türkiye'de açlık sorunu olup olmadığının saptan
ması ile besin ve beslenme sıkıntılarının nedenlerini, 
bu konularda ilgili hükümetlerce alman kararların 
etkilerini incelemek ve alınacak tedbirleri saptamak 
amacıyle kurulan (10/11, 10/17) esas numaralı, 

Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı ile türe
miş grupların yasa dışı tutum ve davranışlarını sap-
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tamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştuğunu 
incelemek ye uğraşılarında yasalara aykırı eylemleri
ni tespit etmek amacıyle kurulan (10/1?, 10/56) esas 
numaralı Meclis Araştırması komisyonlarına ve, 

10/6, 10/9, 10/13, 10/14 ve 10/15 esas numaralı 
Meclis Araştırması komisyonlarındaki açık bulunan 
üyeliklere gösterilen adaylar seçildiler. 

Açık oya sunulan : 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasın

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

Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve tarım kredi koopera
tiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle faiz
siz ödenmesine ilişkin kanun teklifinde (2/516) (S. 
Sayısı : 292), birleşimin sonunda açıklanan oylama 
sonuçlarına göre, çoğunluğun bulunmadığı ve oylama
ların tekrarlanacağı bildirildi. 

6/67, 6/71, 6/28, 6/35, 6/41, 6/54, 6/66, 6/116, 
6/75, 6/78, 6/79, 6/82, 6/84, 6/87, 6/89, 6/90, 6/91, 
6/94, 6/96, 6/99, 6/103, 6/104, 6/105, 6/106, 6/108, 
6/109, 6/110, 6/111, 6/134, 6/114, 6/115, 6/137, 6/119> 

6/120, 6/122, 6/144, 6/143, 6/124, 6/125, 6/130, 6/131, 
6/151, 6/136, 6/148, 6/139, 6/140 esas numaralı sözlü 
sorular, soru sahibi ve bakanların; 

6/149 ve 6/133 esas numaralı sözlü sorular soru 
sahiplerinin; 

6/55, 6/76 ve 6/123 esas numaralı sözlü sorular 
ilgili bakanların Genel Kurulda hazır bulunmama
ları; 

6/85 ve 6/128 esas numaran sözlü sorular, soru 
sahiplerinin izinli bulunmaları nedeniyle ertelendiler. 

6/93 esas numaralı sözlü soru da, soru sahibinin 
ikinci defa Genel Kurulda hazır bulunmaması nede
niyle düştü. 

Açıklanan açık oylama sonuçlarına göre Genel 
Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

6 Ocak 1977 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,22'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

Divan Üyesi 
Ağn 

Cemil Erhan 

n. — GELEN KÂĞIITLAR 

6 . 1 . 1977 Perşembe 

Raporlar 
1. — 5 . 6 . 1975 tarihli 1905 saydı Kanunun uy

gulamasına ilişkin Millet Meclisi Hesaplarım İnce
leme Komisyonu raporu. (5/50) (S. Sayısı : 429) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 1 . 1977) (GÜNDEME) 

2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 
arkadaşının köye götürülen hizmetlerden alınan ka
tılma paylarının kaldırılması hakkındaki kanun tekli
finin, İçişleri Komisyonunca geri alınan maddelerine 

dair raporu. (2/9) (S. Sayısı : 331'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 6 ; 1 . 1977) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, istanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl» 
masına ilişkin önergesi. (10/143) 

» • • • < « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DÎVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağn), Enver Akova (Sivas) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclis» Genel Kurulunun 29 ucu Birleşimini açıyonmı. 

ÎII. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Saffet Omay'ın, 
gazetelerde, toplanacağı bildirilen «Şeriat Konferansı» 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Ankara Milletvekili İbrahim 
Saffet Omay, gazetelerde, toplanacağı haberi verilen 
Şeriat Konferansıyle ilgili olarak; buyurun. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

30 . 12 . 1976 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde il
ginç bir haber var: «Şeriatın, tüm Müslüman ülke
lerde derhal yürürlüğe girmesini ve Arapça'nın da 
bu ülkelerde resmî dil olmasını kararlaştıran Siret 
Konferansı, Türk Hükümetinin davetlisi olarak İs
tanbul'da toplanacaktır» deniliyor ve geçen Mart 
ayında Pakistan'da bir Devlet Bakanımızın da işti
rakiyle toplanan bu konferansta alınan kararlardan 
bazılarının özetleri sıralanıyor. Bunlardan birkaç ta
nesini arz ediyorum: 

«Bütün Müslüman ülkelerde derhal şeriatın uy
gulanmasına geçilmeli ve ülkeler, mevzuatlarım şeria
ta göre yeniden düzenlemelidirler. Kur'an-ı Kerim'de-
ki dil Arapça olduğu için, bütün Müslüman ülkelerde 
Arapça öğrenim geliştirilmeli ve Kur'an dili bütün İs
lâm ülkelerinde evrensel bir dil durumuna getirilme
lidir. Bütün İslâm ülkelerinde Cuma günü, resmî ta
til günü olmalıdır.» Daha başka pasajlar da var; fa
kat konuşma sürem kısıtlı olduğu için malesef ala
madım. 

Bendeniz, bu haberin Büyük Türk Ulusunun sos
yal hayatı için özel bir önem taşıdığını dikkate ala-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başhyomz. 

Gündem dışı talepleri karşılayacağım. 

rak, konuyu Yüce Meclisin kürsüsüne getirmekte 
acele etmeksizin, Hükümetin bu haber karşısında na
sıl bir vaziyet alacağını beklemenin uygun olacağını 
düşünmüştüm. Hükümet, böylesine bir konuda, res
mî açıklama bakımından suskunluğu tercih ededursun, 
1 . 1 . 1977 tarihindeki ikinci haber de birincisi ka
dar düşündürücüdür. Bu haberde, konferans açısın
dan Hükümette görüş ayrılıktan olduğu ileri sürülü
yordu. Şöyle ki: Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil, 
«Bildiğim kadarıyle Hasan Aksay bana geldi ve kon
feransı bir derneğin düzenleyeceğini söyledi. Benim 
bildiğim kadarıyle bu işi bir dernek yapacak di
yor. 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sayın Şükrü 
Elekdağ da, «Dışişleri Bakanlığının bu konferansla 
hiçbir ilişkisi yoktur, konferans kesinlikle bizim dışı
mızda düzenlenmektedir» diyor. 

Aynı habere göre, Millî Selâmet Partisine yakın 
çevreler de, konferansın bir dernek tarafından değil, 
Türk Hükümeti adına Diyanet İşleri Başkanlığınca 
Devlet Bakam Sayın Hasan Aksay'ın yönetiminde 
düzenlendiğini ve Sayın Başbakanın konuyu bildiği
ni, hatta toplantının yapılması için özel emir verdi
ğini ileri sürüyor ve Dışişleri Bakanlığını kendilerine 
yardım etmemekle de suçluyorla'rmış. Kim ne derse 
desin, bugünlerde böyle bir konferansın hazırlan
makta olduğu anlaşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kabul buyurursunuz ki, şe
riat düzeni, bizim ulusal hayatımızda Atatürk Dev
rimleriyle çok gerilerde kalmış ve artık tarihe gömül-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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muştur. Bugün, ancak tarih ve bazı hukuk kitapları
mızda, geçerliliğini yitirmiş eski bir hukuk düzeni 
olarak söz konusu edilir. Politikada da zaman zaman 
şeriatla yönetilen devletlerin dışında olduğumuz söy
lenir, hepsi bu kadar. 

Arkadaşlarım, bilindiği üzere, bugün din açısın
dan devletler üç kısma ayrdır: 

Birincisi : Din Devleti, 
İkincisi : Layik Devlet, 
Üçüncüsü : Dine karşı olan devlettir. 
Şimdi, gelelim Anayasamıza: Anayasamızın 2 nci 

maddesine göre, «Türk Devleti layiktir.» Layik düzen, 
dine karşı değildir; fakat dini devlet işlerine karış
tırmaz ve layik düzen, şeratı geri getirmeyi amaçla
yan herhangi bir konferansla bağdaşamaz. 

Böyle bir konferansın memleketimizde toplan
masına karar verenler, şayet Anayasanın 19 ncu 
maddesindeki vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyet
lerinden hareket etmişlerse, kanımca yanlış yoldadır
lar. Çünkü, bu madde aynı zamanda kanunlara ay
kırı olmayan törenlerin serbest olduğunu söyler ve 
işte böyle bir konferans, layıktık ilkesini koyan 2 nci 
madde ile bağdaşamayacağı içindir ki, 19 ncu mad
deye çıkar yol olarak sığınmak mümkün değildir. 

Kaldı ki, Anayasanın 2 nci maddesinin yanında 
bir de 8 nci maddesi vardır. Buna göre de, «Anaya
sa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organla
rını, idare makamlarını ve kişileri - evet, altını çi
ziyorum- bağlayan temel hukuk kurallarıdır». 

Şimdi, Hükümetten sormak isterim: Anayasanın 
2 ve 8 nci devrim kanunlarının korunmasını öngö
ren 153 ncü maddeleri muvacehesinde, şeriat düzeni
ni geri getirmeyi, Arapça'yı resmî dil kabul etmeyi 
ve devrimlere ters düşen daha başka konuları amaç
layan böyle bir konferans toplayıcısı, Hükümet ol
sun, bir dernek olsun, hattâ kişiler olsun, memleke
timizde toplamayı mümkün görüyor musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Devamla) — Bu 

konferans memleketimizde toplandığı takdirde, Ana
yasal bir suç olacağını düşünmüyor musunuz? Böy
lesine bir konuda ilgililerin ve özellikle Sayın Başba
kanın suskunluğu derhal bırakıp, gerekli açıklamayı 
bir an evvel yapması, kanımızca, savsaklanması müm
kün olmayan bir hükümet görevidir. Konuya, Hü
kümet, ciddiyetle eğilmek zorundadır. Hükümet, 
açıklamada bulunurken, devrimlere ters düşen, terk 
edilmiş ve tarihe gömülmüş müesseseleri, bugünün 
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Türkiye'sinde Büyük Türk Milletinin yeniden benim
semeye istidatlı olup olmadığını hesaba katacağım da 
ümit etmek istiyorum. 

Üzülerek ifade edeyim ki, örneğin Lockheed 
olayında Sayın Dışişleri Bakanının bir türlü, Sayın 
Adalet Bakanının başka türlü söylediğini, öğrenci 
olaylarında İçişleri Bakanının söylediğini bir Baş
bakan Yardımcısının başka tUrfii yorumladığını hatır
lıyorum da, ciddî hükümet obuanın manası içinde 
derli toplu, çelişkisiz, kararlı, tutarlı bir açıklamada 
bulunabileceklerini yine de umamıyorum. 

Yüce Kurula saygılar sunarım efendim. (C. H, P, 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Omay. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Sil
van ilçesindeki toprak ağalarının köylülere silâhlı sal
dırıları konusunda gündem dışı konuşması.-

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Saym 
Hasan Değer, Silvan ilçesinde toprak ağalarının köy
lülere silâhlı saldırılarıyla ilgili olarak, gündem dışı 
söz istemektedir. 

Saym Değer, buyurun efendim. 
Yalnız bu konuyla ilgili olarak Saym Değer, ri

ca ediyorum. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Saym Başka

nım, Diyarbakır'dan 10 sendika başkanının çektiği 
telgraf var; ben bunları tescil etmeye mecburum. 
Kusura bakmayın efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yalnız bu konu 
hakkında söz verdim, bu takdir Başkana aittir. 
Rica ediyorum, yalnız bu konuya münhasır görüşü
nüz^ 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletveldlleri; 

Birkaç günden beri tartışması yapılan, kamuoyunu 
yakından ilgilendiren sınıf ayımın konusu ile, tüm 
işçiler arasında büyük infial yaratılmıştır. Dolayı-
sıyle, beldemin 18 sendika başkam imzalı yıldırım 
telgraflarının tetkikinden anlaşılacağı veçhile, Millî 
Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 7 Eylül 
1976 tarih ve 338 sayılı kararıyla öğrenime sunulmuş 
bulunan Lise 1 Ahlâk Dersleri kitabının 108 nci say
fasındaki metni aynen okuyorum: «... Lâkin, herkesin 
şerefi aynı değildir. Toplumda yeri yüksekte bulu
nanlar, öbürlerinden daha şerefli »aydırlar...» 

BAŞKAN — Sayın Değer, bâr dakikanızı rica 
ediyorum. 

Size dünkü cevabî tezkeremde de bildirdim efen
dini;! Lütfen... 
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HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Başkanım» ! 
ben 31 Aralık 1976 tarihli önerimde bu konuda ay
nen rica etmiştim, önerge de vermiştim. 

BAŞKAN — Efendim, ben ayırarak, size, Sil
van'daki hadise ile ilgili söz verdim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Oraya da gele
ceğini Başkanına Söylemeye mecburum. 

BAŞKAN — Ama, rica ediyorum... Ben, çerçe
vesini çizdim gündem dışı konuşmanızın. Rica ediyo
rum, beni başka türlü muameleye.. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurunuz, bir dakika içine almış olayım. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir prensip meselesidir. 
HASAN DEĞER (Devamla)— ... Bir işçinin, bir 

doktorun şerefi aym sayılmaz. Şerefin ölçüsü, insanın 
toplumdaki yeridir...» 

BAŞKAN — Sayın Değer.». 
HASAN DEĞER (Devamla) — ... Şeklinde yazış

maya yer verilen kitabı öğrenime tevdi edeceksin... 
BAŞKAN — Sayın Değer, sözünüzü kestim, beni 

dinleyin efendim. 
Sayın Değer... 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Başkan, 
bendeniz bunu aynen size rica etmiş idim. Sendika 
Başkanından aldığım telgrafı burada tescil etmeye 
mecburum. 

BAŞKAN — Bir dakika, beyan ediyorum efen
dim... 

HASAN DEĞER (Devamla) — Müsaade buyu
run, bir dakikada bunu içine alayım efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Bu meselenin Bütçe Komisyonunda da görüşüldüğü
nü, kitaplardan bu metinlerin çıkarılacağını, bu suret
le, aktüalitesini kaybettiğim; size, Silvan hadisesi ile 
ilgili söz verdiğimi ifâde ettim. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
çıkartılmış olması yetmez kL 

HASAN DEĞER (Devamla) — Kitaptan çıkarıl
ması bizi burada konuşmaktan alıkoyamaz. Biz bu
nu yeterli görmüyoruz ki; kitaba alınmış... 

BAŞKAN — Efendim, başka türlü müracaat yol
ları da vardır. Ben, gündem dışı konuşmanızı bir ko
nuya hasrettim; bu, Başkanın takdirine tabidir. Sade
ce, sizin gündem dışı konuşmanızı karşıladım ve Sil
van'daki hadiseyle ilgili beyanda bulunmanızı rica 
ediyorum* 

Mesele, prensip meselesidir; yoksa, iki kelime faz
la söylemişiniz, beni hiç rahatsız etmez, rica ede
rim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Ben bilhassa di
ğer bir konu var... 

BAŞKAN — Lütfen, Silvan'la ilgili beyanınıza ge
çin Sayın Değer, rica ediyorum. Dün mutabık kal
dık, şimdi emrivaki yapıyorsunuz. Rica ediyorum, Sil
van'la ilgili beyanınıza geçin efendim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Beyefendi, ben, 
diğer bir konuya değinmek istiyorum; bunu da biti
riyorum. 

Felsefe başlangıcı kitabında: «... din yasasının 
buyruklarını dinlememek gerekir; cennet, dünya nimet
lerinin adı, cehennem ise, dünyadaki sıkıntıların adı
dır» şeklindeki yazıyı... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda kalırım 
Sayın Değer. Lütfen Silvan hadiselerine... 

HASAN DEĞER (Devamla) — Beyefendi, zaten 
bundan hiç bahsedilmedi bu kürsüden. Bu kitaptaki 
bu cümleden kimse bahsetmedi. 

BAŞKAN — Lütfen, Silvan'la ilgili beyanınızı... 
HASAN DEĞER (Devamla) — «... Eğer, yalnız 

dünya nimeti cehenneme...» 
BAŞKAN — Efendim, anladım; ama, ben size 

gündem dışı söz verdiğim konuda görüşmenizi *ca 
ediyorum. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Oraya geleyim 
Sayın Başkan* 

BAŞKAN — Lütfen, 
HASAN DEĞER (Devamla) — Zaten kızacağınız 

şeyler, biliyorum. Kusura bakmayın. 
BAŞKAN — Rica ederim, niye kızayım efendim? 

Beni hiç ilgilendirmez. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Benim düşünce
lerimi ifade ediyorum, önergemde de yazmıştım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Değer, beyan ettim size; kime 
ne söyleyeceğiniz beni hiç ilgilendirmez; nasıl söyleye
ceğiniz ilgilendirin 

HASAN DEĞER (Devamla) — Muhterem millet
vekilleri, beldemden aldığım sürekli telefon ve telgraf
ların tetkikinden anlaşılacağı veçhile, Silvan ilçemize 
bağlı Körit köylülerine bir kaç günden beri Üstün 
Ailesiyle müşterek, sorumsuzca silâhla saldırılar dü
zenleyen iktidar ağaları kaba kuvvete dayanarak, il
çede örfî idare ilân ettiklerinden beri, yiğit isterim ki, 
gece sokağa çıkabilsin ve aksi takdirde dövülüp yara
lanmamış olsun* 

Kanun dışı eylemleri sürdürenlerin karşısında ida
recilerin buna seyirci kalmaları yürekler acısıdır. Kal
dı ki, beldemde iki yıldan beri bu kabil olaylar sık 

— 562 — 



M. Meclisi B : 29 6 , 1 . 1977 O : 1 

sık süregelmekte olan bir tesadüf değildir, örneğin, 
Bismil'in Sinan ve Salat, Silvan'ın Reşik ye merkezin 
Çaytepe ve Kaya köyü ile, en son Silvan'ın Körit köy
lülerine ardı ardına silâhla saldırıp, bir çok köyleri 
muhasara altına almışlardır. Bu yüzden köylülerin 
mal ve can güvenliği kalmadığı gibi, ilçeye başvurma 
olanaklardan dahi yoksun bırakılmışlardır. Esasen, 
durumu bir kaç gün önce saat 20.00 sularında İçişleri 
Bakanına duyurup, intizar halinde olan köylülere bil
dirmek üzere telefon açtığımda, Özel Kalem Mü
dürü, Bakana, aradığımı duyurdular; «sonra araya
cak» diyerek telefon numaramı aldılar; halen de ara
yacaklar. 

Tüm bunlara rağmen, 24 Aralık 1976 tarihinde 
gelen telgrafları da ekleyerek, durumu bir yazı ile Ba
kana duyurmak istedim. Herhalde Bakanın müteca
vizler hakkında önleyici tedbirler alacağı kanısınday-
dım. Maalesef, yazışmam Bakanı gücendirmiş olmalı 
ki, şiddetin daha da artırıldığını esefle öğrenmiş bu
lunuyorum. 

Bakan, mal ve can güvenliğini böyle mi sağlaya
caktır? Ancak idarecilere başvurulduğu zaman çare
sizlikten yakınarak, «Bir kişinin Bakanlık kapısından 
içeri girmesiyle tüm yetkilerimiz dondurulmuş olur» 

B) GEÇEN TUTANAK HAK 

1. — Başkanın, İstanbul Milletvekili Ali Nejat Öl-
çen'in 28 nci Birleşiminde, tutanakla ilgili sözlerine 
ilişkin açıklaması. 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar kısmında, Sayın 
Ölçen'in geçen celse beyan ettiği bir hususta tavzih 
yapacağım: 

Çırak, kalfa ve ustalık Kanunun müzakeresine geç
tiğimiz sırada, Komisyonun ve Hükümetin bulunma-

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, İstanbul Belediyesi hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/143) (1) 

BAŞKAN — Bir adet Meclis Araştırması önergesi 
vardır; okutuyorum: 

(1) 10/143 esas numaralı önergenin tam metni 
tutanağa eklidir. 

diyerek dert yanmaktadırlar. Ne var ki, haksızlığa 
maruz kalan halk, teselliyi hükümet kapısında arar
ken, netice alamayınca, büsbütün sükutu hayale uğ
rar ve Devlete olan inancı da sarsılmış olur. Mü
tecavizlerin elinde son model silâhlar bulunduğu hal
de, idarecilerin bunların üzerine varmamalarının ne
denini anlamak güç oluyor. Ayrıca, bunları Bakanın 
dikkatine sunmuş olmama rağmen lakayt kalması ca
libi dikkattin 

Yukarıda belirttiğim köylüler, halen kaba kuvve
tin tehditleri altındadırlar. İdarecilerin bunlara seyirci 
kaldıklarını gizlemek mümkün değildir. Politikacılar
dan değil, kanun ve vicdanından korkan müfettiş ta
rafından mahallinde tahkikat yaptırıldığı takdirde id
dialarımız doğrulanacaktır. 

Felsefeye başlangıç ve ahlâk dersi kitabınız bu 
ise, Allah ahlâksızlıktan korusun. Hakkımıza ve ha
limize çoktan razıydık. Bari bizlere ahlâksızlığı öğ
retmeye kalkmasınlar, öte yandan, kitaplar toplatıl-
madığından, hatta eleştirdiğiniz Töb - Der kitapla
rının iptali hakkında Danıştaya dava açtıklarını bil
dirir, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer. 
Gündeme geçiyoruz. 

KKINDA KONUŞMALAR 

dığı ifade edilmediği anda, aşağıdan, «Hükümete ait 
yetki belgesi geldi» denildiğinde, bu kanunla ilgili 
yetkili, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Mü
dürü vardı diye beyan ettim. Bu yetki belgesi, ma
hallî seçimlerin ertelenmesine ait olduğu için, bir 
takdim tehir olmuş, veriliş şekline göre bir hata doğ
muştur. Bu hususu düzeltiyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 . 12 . 1976 tarihinde takdim ettiğim ve İstan

bul Belediyesi hakkında Meclis Araştırması isteyen 
önergemizin özeti eklidir. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek malumlarıdır ki Mahallî İdarelerin Hal
ka en yakını Belediyelerdir. Belediye, kendini seçen 
belde halkının sosyal yaşantı, sağlık hizmetleri, gıda 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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kontrolü, trafik, aydınlatma, temizlik, tedvin ve tek
fin hizmetleri dahil bütün sosyal yapı faaliyetleri olan 
şehirleşme, yerleşme ve mümasili hizmetleri görmek
le mükelleftir. İşte 1973 yılında İstanbul, Ankara, İz
mir ve Adana gibi 4 büyük şehrimizin başına solcu 
olduklarını makamı iftiharla söyleyen ve solculuğu 
süfliyet ve fukaralık simsarlığı kabul eden 4 C. H. P. 
li kişi: Halka ucuz ve temiz gıda, çöpsüz ve sinek-
siz şehir, gürül gürül bol su, kesilmeyen elektrik, de
vamlı yanan havagazı, her evin kapısına süt, geniş 
ve geçişi kolay bulvarlar, havası temiz ve kirlenme
miş şehirler, fakir mahallesi ile zengin mahalle farkı 
kalmamış bir İstanbul gibi sloganlarla kandırarak, 
Belediye Başkanı olmuşlardır. Ancak, Belediyeleri 
ellerine geçirdikleri günden itibaren, bütün Belediye 
hizmet yerlerini C. H. P.'li militanları 1974 affından 
faydalanan anarşist ve solcuların arpalığı haline ge
tirmişlerdir. 

Aksine mevcut hizmetleri bile mefluç ve işlemez 
hale getirerek yatırımlarını, hatta işçi maaşlarını bile 
ödeyemez hale getirmiştir. Ne hikmetse C. H. P.'li 
yüksek dereceli memurlarla, anarşist mahkûm me
murların ve kendi maaşını muntazaman alan Ahmet 
İsvan, Belediye Temizlik İşçilerinin maaşlarını ve üc
retlerini ödememekte ısrar etmiştir. Belediyenin bir 
Mahallî İdare olduğunu, bütçesinin Devlet Bütçesi 
ile irtibatlı olmayıp kendi gelir ve giderleri ile tan
zim edileceğini, reis olmadan bilmesi lâzımgelen İs
van, her geçen gün İstanbul şehrim, pislik, süfliyet, 
yokluk, karanlık ve başıboş bir maşatlık haline ge
tirmeğe başlayınca, kendi suçuna bir ortak aramaya 
başlamış ve Hükümeti muhatap seçmiştir. Kendisi 
gibi bir aşırı solcu işçi kuruluşu olan DİSK ile mu
vazaa haline girerek güya Hükümetten para sızdırmak 
için bizzat ve bilhassa, Sendikayı teşvik ederek: 
Kendi makamını bile işgal ettirerek Devlet mehabe
tini ihlâlde bir beis görmemiştir. Solculuğu halk hiz
metlerini durdurmak, pislik, kargaşa ve anarşi sanan 
bu zat, Belediye gibi her sınıftan vatandaşın hizmetin
de olan bir Müesseseyi, partizanlığa âlet etmiştir. 
İstanbul Halkının % 64'ü C. H. P.'lidir demek su
retiyle, bir bakıma Türkiye'de C. H. P.'li olmayanla
ra yaşama hakkı yoktur, onların ekmekleri ellerinden 
alınıp açlığa mahkûm edilecek; fakat onların yerine 
C. H. P.'li ve solcular ikâme edilecektir diyebilmek
tedir. İşveren durumunda olmasına rağmen, işçiye 
muhatap olmayarak meseleyi Hükümete sirayet ed* 
tirmesi solcu provakasyonlaruım nelere kadir oldu
ğunu göstermektedir. Osmanlı İdaresi dahil, bugüne 

kadar hiçbir Şehremini, hiç bir belediye reisi zama
nında İstanbul şehri bu kadar fecî bir muameleye 
maruz kalmamıştır. İstanbul Halkına reva görülen 
bu muameleleri, sol düşüncenin milliyetçi hükümete 
açtığı savaşın bir görüntüsüdür. Belediyenin bir se
nedir İstanbul Halkından tahsil edilmeyen 2 milyara 
yakın su, elektrik ve havagazı paraları vardır.. Bun
ları tahsil etse borcu ödenecek ve hem de işçilerin 
ücretleri bir yana hatta yatırımlar için bile para bul
mak mümkündür. 

Yapılan araştırmalara göre Üsküdar Belediye Şu
be Müdürü; kendi imkânları ile Temizlik İşçilerine 
ödeme yapmış ve Üsküdar'ın temizlik işini yürütme
ye çalışmışsa da İstanbul'un ilerici sosyalist Belediye 
Reisi «Bana rağmen niçin para ödüyorsun» diye hiz
metlerin durdurulması işinin; bizzat Ahmet İsvan ta
rafından yürütüldüğü fikrini teyid etmektedir. Her 
fırsatta halk, halk diye bağıran İsvan, aslında halkı, 
sarî hastalıklara, pisliğe ve ölüme terkedecektir ve 
bu suretle Ahmet İsvan'ın her beyanı yalan ve iftira
dır. Şöyle ki; bugüne kadar bir yılda İstanbul Beledi-
yesi'ne Hükümetçe 600 milyon lira Hükümet yardı
mı yapılmıştır. Halbuki A. P. li İstanbul Belediye Re
isi Fahri Atabey'e 130 milyon lira yardım yapılmış
tır. Buna rağmen Fahri Atabey; Aksaray Geçidi, Ge
cekondu yolları, İlâve Su Tevsiatı gibi hizmetleri, 
münhasıran Belediyenin kendi imkânları ile temin 
edilmiştir. Ahmet İsvan, kimi yerde aczini kanunların 
ve mevzuatın eskiliğine (çağ dışı), kimi yerde beledi
ye gelirlerinin düşüklüğüne vermek suretiyle, İstan
bul'u yaşanmaz hâle getirmiştir. «Parası yok» denen 
Belediyenin, C. H. P. li militanlarla, solcu militanları 
işçi kadrosunda gösterip kendilerine 12 000 lira ile 
25 000 lira arasında ücret ödemektedir. Hele mezba
hada öküz kesicisi kadrosu ile bir militana 15 000 
lira ödendiği, kendi beyanlarındandır. Bu suretle gö
rülmektedir ki, İstanbul Belediye Reisi Ahmet İsvan 
ve Belediye Teşkilâtı, ifaya mecbur olduğu hizmetle
ri yapmamak, halkın sağlığı ile oynamak, Belediye 
Kanunları ile umumi muvazeneye ait kanun ve ni
zamları çiğnemek, partizanlık suretiyle, rüşvet ve 
suistimâllerin varlığım kabul edip tedbirini almamak, 
hakkı olmayanlara maaş ve prim suretiyle beslemek 
ve buna mümasil daha birçok suçu işlediğine dair 
birçok emare mevcuttur. Bu sebepten, İstanbul Be
lediye Reisi ile ona yardımcı olanlar ve Belediyeyi 
ele geçirenlerin durumunu ortaya çıkarmak maksadı 
ile İçtüzüğün 102 ve Anayasanın 88 nci maddesi ge-
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reğince bir Meclis Araştırması Açılmasına dair mua
mele icrasmı rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanh 

İstanbul Milletvekili 
Mustafa Parlar 

İstanbul Milletvekili 
Servet Bayramoğlu 

Bursa Milletvekili 
Hüseyin Sungur 

Sakarya Milletvekili 
Nadir Lâtif İslâm 

Kütahya Milletvekili 
Cavit Erdemir 

Ağrı Milletvekili 
Kerem Şahin 

Adana Milletvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Manisa Milletvekili 
Necmi Özgür 

Rize Milletvekili 
Cevat Yalçın 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 5.6. 1975 tarihli, 1905 sayılı Kanunun uy
gulamasına ilişkin Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/50) (S. Sayısı : 429) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, onaya sunulacaklar 
bölümüne geçiyoruz. 

Gündemimizin sunuşlar kısmının birinci sırasında 
yer alan, 5 . 6 . 1975 tarihli 1905 sayılı Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Millet Meclisi Hesaplarını İnce

leme Komisyonunun 429 sıra sayısı ile basılıp dağı
tılan raporunu okutup, oylarınıza sunacağım. 

(Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonu 
raporu okundu.) 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyorum. 
Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et

meyenler.. Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Ç) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570 sayılı 
Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden düzenlen
mesine dair kanun teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi (2/665, 4/278) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/665 esas No. lu, «6570 sayılı Yasanın, 2 ve 3 

ncü maddelerinin yeniden düzenlenmesine dair kanun 
teklifim» 5 . 7 . 1976 tarihinden beri Adalet Ko
misyonunda beklemektedir. 

Adı geçen kanun teklifimin, İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmasını öneririm. 

Saygılarımla. Burdur 
Ali Sanlı 

BAŞKAN 
mistir. 

Komisyon önergeden haberdar edil-

önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin «Seçim» bölümüne geçiyoruz. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
ile, Dilekçe Karma Komisyonumuzda açık bulunan 
birer bağımsız üyelik için bugüne kadar Başkanlığa 
müracaat olmamıştır. 

Bu üyeliklere aday olmak isteyen sayın üye var 
mı efendim?. Üye olmak isteyen sayın arkadaşların 
yazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S .Sayısı : 325) (2) 

(1) 429 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 325 S. Sayılı basmayazı 23 . 11 . 1976 tarihli 

11 nci Birleşim tutanağına eklidir 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı: 292) (1) 

(1) 292 S. Sayılı basmayazı 7 . 12 
15 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1976 tarihli 
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BAŞKAN — Oylaması yapılacak işler bölümünde, 
açık oylaması yapılacak olan bir tasarı ve bir teklif 
vardır; gündemden özetlerini okuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasın
da kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı, 

2. Kars Milletvekili Doğan Arash'nm, küçük çift
çilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10ı yılda 10 
eşit taksitle ödenmesine ilişkin kanun teklifi. 

Evvelce alınan karar gereğince, oy kupaları önce 
sıralar arasında dolaştırılacak, daha sonra kürsü 
önünde bekletilecektir. 

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

kanun 
devam 

BAŞKAN — Kanun tasan ve tekliflerinin görü 
şülmesine geçiyoruz: 

Gündemimizin 1 nci sırasında yer alan 
teklifinin görüşülmesine kaldığımız yerden 
ediyoruz. 

Sayın Komisyon?. Burada. 
Sayın Hükümet?. Burada. 
Görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyonun, 331'e 1 nci ek sıra sayılı raporunu, 

matbaadaki tertip hataları düzeltilmiş şekilde okutu
yorum. 

(İçişleri Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — 3 neü maddeyi yeni şekliyle oku

tuyorum: 
Madde 3. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kuru

mu Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkra
ları, 8 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 7478 sayılı 
Köy İçmesulan hakkındaki Kanunun 3 ncü mad
desinin (d) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Köye götürülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel 
bağışlar da, sırada öncelik sebebi sayılamaz. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutmuş bulunuyo
rum, yeni bir şekil verilmiştir., 

Söz isteyen sayın üye?. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, ba

kım ve onarım için ayrıca bir madde tedvin edil
mişse.. 

V. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER (Devam) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Var efendim* var. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 3 ncü madde 
hakkında yazılı söz talebim var. 

BAŞKAN •— Efendimv evvelki müzakereler bitti. 
Daha evvelden yapılmış olan müracaatlar da o zaman, 
İçtüzük muvacehesinde karşılandı. Şimdi, huzurumu
za, Komisyonca verilen önergelerin ışığında yeni bir 
metin gelmiştir. 

Sayın Kılıç, siz söz istemiyorsunuz. 

(1) 331 S. Sayılı Basmayazı 16 . 12 . 1976 tarih
li 20 Birleşim tutanağına eklidir. 

331'e 1 nci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa ekli
dir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi istiyorsunuz, peki efendim. 
Sayın Zengin, buyurun; süreniz 5 dakikadır efen

dim. 

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

Görüşülmekte bulunan köye götürülen hizmetler
den alman katılma paylarının kaldırılması hakkında
ki kanun teklifinin, şehirlerde oturanlara nazaran hiz
metlerin hallinde ve ihtiyaçların giderilmesinde, yapı
mında ve tevzi işlerinde farklı muamele gören köylerin, 
Devlet tarafından götürülen hizmetler için katılma pa
yının kaldırılması isabetlidir. Aynı şekilde, Gıda-Tarım 
ve Hayvancıldi Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğünün un tevzii, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının Kömür İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünün kömür tevzii, Millî Eğitim Bakanlığının 
köy okullarının ısınması için gerekli odunun, kömürün 
köylüye temini gibi ve bütün tevzi işlerinde köylü ile 
şehirliyi ayıran tatbikatlardan kesin olarak kaçınıl
malıdır. İlk akla gelen farklılıktan gösteren misalleri
miz de, kanunların yaşayanlara eşit tatbik olanağının 
ortadan kaldırıldığı dikkate alınarak, tatbikatta köy
lüleri üvey evlat muamelesi görme uygulamaları da 
ilgili bakanların genelgeleriyle ortadan kaldırılmalı
dır. 
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Şu anda görüşülmekte olan kanunun 3 ncü mad
desi Komisyonun tetkikinden geçtikten sonra, «1312 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası kaldı
rılmış» denmektedir. Bundan önceki verdiğimiz de
ğiştirge önergesinde de belirttiğimiz gibi, bu madde
nin kaldırılması değil, bu maddenin aynen şu şekilde 
değiştirilmesi daha uygun olacaktır. Çünkü, bu 8 nci 
maddenin 2 nci fıkrası bir hizmet görmektedir. Ay
nen, değiştirilen, ortadan kaldırılan madde şudur -
1312 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 2 nci fıkra
sı - «4 ncü madde uyarınca finanse edilen köy elektrik 
tesisleri, köy idaresi tarafından işletilir ve teknik de
netimi TEK tarafından yapılır.» denmektedir. 

Biz bunun köylerde köy içi tesislerinin köylü tara
fından, ihtiyar heyetleri tarafından bakılamadığı dik
kate alınarak ve köylülerin bu hizmeti göremedik
lerini dikkate alarak, teknik bilgilerden yoksun ol
duğu için ufak arızalarla 5 - 10 ^ 15 köy ve bazan 
kazalar bulunan arızalar neticesinde büyük sıkıntılara 
uğramakta ve elektriksiz kalmaktadır. 

Köylerin elinde teknik imkân olmadığı için, işlet
me bilgisinden yoksun olarak işler yürümüyor. Bunun 
için bu köy idaresinin bakması yerine dördüncü fık
ranın aynen şöyle olmasını istiyoruz: 

«4 ncü madde uyarınca finanse edilen köy elekt
rik tesislerinin işletilmesi ve teknik denetimi TEK 
tarafından yapılır.» Fıkra bu şekilde olmalı ve bu 
fıkra kaldırılmamalıdır. 

Burada, köy elektrik tesislerinin işletilmesinin de 
TEK'e yükletilmesinin açıkça belirtilmesinde fayda 
vardır. Yoksa, bu başka yerde açıkça belirtilmediği 
zaman, işletilme mevzuu ortada kalmaktadır; teknik 
denetimi de aynı şekilde TEK tarafından yapılmalı
dır. 

Komisyonun okunan ve redaksiyondan geçen son 
teklifinde - işitebildiğim kadarıyle •> bu hususu nok
san görmüş bulunmaktayım. Bu maddenin kaldırılma
sından çok, köylüye yüklenen, «köy elektrik tesisleri 
köy idaresi tarafından işletilir» ibaresinin yerine, işlet
menin de TEK'e ait olabileceği şeklinde; «Köy elek
trik tesislerinin işletmesi ve teknik denetimi TEK ta
rafından yapılır» şeklinde kalmasında fayda vardır. 

Ayrıca, 7478 sayılı Köy İçme Sulan Kanununun 
ihtiyacı olan köylerin içme sularının vilâyetlerde ön
celikle yapılabilmesi sırasının tespitinde, öncelik sıra 
tespitinde; Kanunun, çalışma ve icra programlarının 
yapılmasında birtakım a, b, c, d, e, f diye madde
lerle sıralanmış, bu maddelere durumu uygun olan 

köyler öncelikle sıraya konuyor ve bu öncelik sıra
sına göre de yapılmaları, partizanlık karışmadığı tak
dirde devam edip gidiyor. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Zengin. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Burada 7478 
sayılı Kanunun bu fıkrasında yapılan değişmelerde 
yalnız (d) bendi, içme suyu tesislerinin memba, para 
ve arazi hibe eden kısmı ortadan kaldırılıyor. Aynı 
şekilde öncelik sırasına tesir edecek olan, benim yap
tığım değişiklik önergesinde de belirttiğini gibi, (f) 
fıkrasının da kaldırılmasını arzu ediyorum. Bu (d) 
fıkrasıyle beraber, (f) fıkrası da aynen şudur: 

«En fazla işbirliğinde bulunan» denmektedir. Köy
lerle, köylülerle idare arasında müşterek çalışma ve 
işbirliği, ya çalışarak bizzat kuvvetle olur veyahut 
da para sarfıyle olur. Bu «işbirliği» nin, bu maddenin 
(f) fıkrasının da burada kalması halinde tereddütlü 
durum doğacaktır. Onun için bu, Komisyonun son 
getirdiği değişiklik önergesi içerisinde, 7478 sayılı Ka
nunun bu (d) bendiyle beraber «(f) fıkrası da kaldı
rılmıştır» ibaresinin konması faydan olacaktır; ka
nuna daha çok uygun Olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
Kişisel olarak Sayın Hasan Tosyalı, buyurun efen

dim. 

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

Köye giden hizmetlerden para ve emek olarak ka
tılım payı alınmaması hakkındaki kanunun 3 ncü 
maddesinin müzakeresini yapıyoruz. Bu madde ile 
Türkiye Elektrik Kurumunun köylüden elektrik gö
türülmesi karşılığında alman katılım payının, alın
masını öngören 4 ncü maddenin (a), (b) fıkralanyle, 
8 nci maddenin 2 nci fıkrası kaldırılıyor, iptal edili
yor; çok yerindedir, doğrudur. 

Bir de koy içme sularının yapımında köylüden ka
tlimi payı alınmasını öngören 7478 sayılı Kanun yü
rürlükten kaldırılıyor; bu husustaki hükmü de doğ
rudur. Meclisimizde bütün partilerin, bütün arkadaş
larımızın, köylüden elektrik ve içme suyu katılım 
payı alınmasını mecburî kılan bu kanunların yürür
lükten kalkmasını ittifakla istediği gerçektir ve aşi
kârdır. 

Sevgili arkadaşlarım; yalnız, köy katılım payı ismi 
altında içme suyu ve elektrik için alınan bu paralar, 
bu paraların alınmasını öngören kanunlar yürürlükten 
kalktıktan sonra; köy içme suyu ve köy elektriği 
için lüzumlu olan finansman, gelir kaynağı azalmış 
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oluyor. Bunun manası, köye daha az hizmet gidecek; 
daha az adette köyün içme suyu^ daha az adette köyün 
elektriği yapılacak demektir. Ve bilhassa bugüne ka
dar yapılan - 9 bin köyün elektriği yapıldı - 9 bin 
köyün elektriği, anayollar civarındaki köyler ile ova 
köylerindeki köylerin elektriği yapıldı. Yine anayollar 
etrafındaki köylerin İçme suyu ile, anayollar etrafın
daki ova köylerinin içme suyu yapıldı daha çok. 

Şimdi yapılmayan köy elektriği, köy içme suyu; 
daha ziyade dağ etek köyleriyle dağ ve orman köy
lerinin içme suyu, elektriği ve yoludur. Sıra bun
lara gelince katılım payım kaldırıyoruz. Fakat, ka
tılım payını kaldırmakla eksilen gelir kaynağı kadar 
bir parayı, Köy İşleri Bakanlığının Türkiye Elektrik 
Kurumunun ilgili bütçesine koymamız lâzım. 

Komisyonda Bütçe müzakere edilmektedir. İlgili 
fasıllarını tetkik ettiğimizde; bu kanun sayesinde köy
lüden katılım payı olarak alınan paranın, emeğin ek
sikliğini karşılayacak kadar, gerek Köy İşleri Bakan
lığı Bütçesine, gerekse Türkiye Elektrik Kurumu Büt
çesine kâfi miktarda üâve ödeneğin konulmadığını 
göreceğiz; yeterli ödenek yoktur. 

Bütün partili ye partici arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum; Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken -
henüz Bütçe Komisyonunda olduğundan görüşülmedi -
Türkiye Elektrik Kurumu Bütçesi görüşülürken, bu
rada yürüdükten kaldırdığımız kanunlarla eksilen 
köy elektrik parası, köy içme suyu parası kadar bir 
paranın veya daha fazla bir paranın Bütçe Komis
yonunda ilâve edilmesine hepimizin gayret etmemizi 
hatırlatıyorum. 

Komisyonun getirdiği metin yerindedir; yalnız 
buradan eksilen para kadar paranın Köy İşleri ve Tür
kiye Elektrik Kurumu Bütçesine ilâve edilmesini hep 
birlikte sağlayalım. 

Bunu hatırlatmak için söz aldım, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Madde üzerinde görüşme.. 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kişisel görüşme bitti efendim. İçtü

züğün 73 ncü maddesine göre iki kişi görüşebilirdi; 
görüşme ikmal edilmiştir. 

3 ncü maddeyi... 
NİYAZİ ÖNAL (Eskişehir) — Sayın Başkan; 

3 ncü madde, 3 ve 4 olarak yeniden yazıldı. İkisinin 
birlikte oylanması gerektiği kanısındayım. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 3 ncü mad
deyi okuttum, üzerinde kişisel olarak iki sayın arka-

İ daşımız görüştü. Malumunuz olduğu üzere, evvelce 
I verilmiş önergeleri Komisyon nazara alarak maddeyi 
I istemiş ve yeni bir metinle Yüce Meclise sunmuş bu-
I Ummaktadır. Bu durumda, maddenin aldığı yeni şekil 
I nazara alınarak, önerge sahibi arkadaşlarımdan öner» 
I geîerinde ısrar edip etmeyecekleri hususunu sora

cağını. 
İlk önce Sayın Cihat Bilgehan, Sayın Talât Oğuz, 

Sayın Süleyman Arif Emre, Sayın Turgut Yücel ve 
I Sayın Sabrı Yahşi tarafından verilmiş olan önerge-
I nin müstakil bir kanun teklifi mahiyetinde bulunması 
I dolayısıyle işleme konulamayacağını ifade etmek isti

yorum. 
Sayın Niyazi Onal, Sayın Yüksel Çakmur, Sayın 

I Mustafa Güneş, Sayın İsa Ayhan ve Sayın Kemal Ana-
I dol'un önergesi.. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Geri alıyoruz efen-
I dim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz.. Geri verilmiştir. 
} Sayın Hasan Zengin, Sayın Celâl Paydaş, Sayın 
I Nurettin Yılmaz, Sayın Hamdi Çelebi, Sayın Veli 

Bakirli.. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 

I 4 ncü maddeyi tam anlayamadım. Ama konuşmam-
I da da belirttiğim gibi bu bilhassa yeni, 8 nci madde-
I nin 2 nci fıkrasının 1312 sayılı Kanunun 8 nci mad-
I desinin 2 nci fıkrasının kalkması ile hem teknik de-
I netim, hem de aynı zamanda işletilmesi meselesini de 
[ ortadan kaldırıyor. 4 ncü madde okunmadı. Yani 
I tamamen karşılamıyorsa, ben geri almıyorum. 
I BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde görüştü-
I nüz. Israr ediyorsanız Komisyona soracağım, oyla

yacağım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Karşılıyor, 
I karşılıyor. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — (f) fıkrasının da 
kaldırılması (d) ile beraber, 7478 sayılı Kanunun... 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon?. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hayır, soruyorum: 
Sayın Zengin, 4 ncü maddede önergemizin ge

rektiği husus var ise, önergemi geri alacağım diyor. 
Bu hususdaki görüşünüz nedir? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, biz önergeyi kapsa
dığı kanısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon kapsadığı kanı
sında. Sayın Zengin, bu durumda.. 
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HASAN ZENGİN (Manisa) — Bir de (f) fıkra
sı var efendim. 7478 sayılı Kanunun bu köy içme su
larının sıralanmasında öncelik veren beş maddesin
den bir tanesi (d) fıkrası kaldırılıyor, (f) nin de kal
dırılması lâzım. Yani burada en fazla katılımda bu
lunanlar, öncelik kazanır duruma getiriliyor. Bunda 
güç olarak çalışması icap edecek veyahut da para 
olarak katılımda bulunması icap edecektir. İşbirliğin
de bulunulacağına göre, bu maddeler burada lüzum
suz kalmaktadır ve bundan sonra da sürtüşmelere se
bep olabilir, (f) fıkrasının da (d) 9e beraber kaldı
rılması gerek. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, 3 ncü maddenin son 
fıkrası meseleyi çözümlüyor. Köye, götürülen hiz
metler karşılığı yapılan kişisel bağışlar da sonradan 
öncelik sebebi sayılmaz. Hiç bir şeyi öncelik sebebi 
saymıyoruz. Yani, kendiliğinden kalkmış sayıyoruz 
o hükmü. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ama koymamız 
lâzım, kendiliğinden kalkmaz ki, Sayın Başkan, (d) 
ve (f) dememiz lâzım. 

BAŞKAN — Efendim?. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Vuzuh verir mahzur görmeyiz. 

BAŞKAN — Bu durumda komisyonun cevabı kar
şısında önergenizde ısrar ediyor musunuz? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — (f) yi de kaldıra
lım efendim. 

BAŞKAN — Beyanda bulundu efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Komisyon kabul edi

yor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim kabul; Sayın Güley, o saf

haya gelmedik, onu sorduktan sonra oylama yapa
cağım. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Komisyonun ka
bul etmesi halinde. 

BAŞKAN — önergenizde ısrar ediyorsunuz. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Kabul ediliyor 

efendim, geri almam diye bir şey mevzubahis değil. 
Evet ısrar ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergenizde ısrar ediyorsunuz. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Evet, önergemde 

ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeyi okuyo

rum; sonra görüşünüzü alacağım. 
Sayın Zengin ve arkadaşlarım» önergesini tekrar 

okuyorum. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
bir cümle ile bunu düzeltmek önergem ile mümkün. 
Komisyon ile aramızda bir anlaşmazlık var. 

BAŞKAN — Efendim ben.. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Okuduğunuz şeyi 

kapsadığına göre, maddeyi kapsadığına göre, kabul 
edilmiş bulunduğuna göre geri alıyorum demektir. Bu 
durumda, önergemi geri almam diye bir şey mev
zuu bahis değildir. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon cevapta bulundu. 
Komisyondan tekrar rica ediyorum, açıklık kazan
dıralım. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, 3 ncü madde, arka
daşımızın arzularını tatmin edici niteliktedir, öner
gesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, Komisyonun cevabını 
dinlediniz, önergenizde ısrar ediyor musunuz? 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Başkan, bir 
anlaşmazlık var, aynı şey ifade ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, geri alıyor musunuz? 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Hayır efendim, 

kalsın oylansın. 
BAŞKAN — Efendim?. 
Alıyorsunuz, işleme koymuyorum. 
Sayın Sabri Tığlı, Sayın Malik Yılman, Sayın 

Mehmet Delikaya, Sayın Sabri İnce ve Sayın İbra
him Hortoğlu'nun, önergesi için* imza sahiplerinden 
soruyorum efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Önerge ki
mindi, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Arz ettim efendin^ Sayın Malik Yıl
man, Sayın Sabri Tığlı̂  Sayın Sabri İnce, Sayın 
İbrahim Hortoğlu ve Sayın Mehmet Delikaya. 

Önergenizi geri alıyor musunuz efendim? 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Sayın Baş
kan, son imza sahibi olduğum için, bir beyanda bu
lunmak istememiştim. 

BAŞKAN — Başkanlığın kanaati olarak arz ede
yim : 

Bir; yeni metin, önergenin vazıh olan kısmını 
kapsıyor. 

İki; önerge muayyen bir maksadı ifade etmediği 
için, bu yönden de İçtüzüğe göre, işleme koymam da 
imkânsız görülüyor. Bu beyanım muvacehesinde?.. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Efendim, 
bu izahatınız karşısında önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, geri verilmiştir. 
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Sayın Ölçen ve arkadaşlarının önergesindeki mak
sadı, metin kapsıyor. Önergenizi geri alıyor musunuz 
efendim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Geri alıyo
ruz, yalnız Sayın Başkan, acaba Komisyondan bir 
soru sorabilir miyim; uygulamada bir karışıklık hâsıl 
olmasın diye? 

BAjŞKAN — 3 ncü madde ile ilgili önergeniz 
şimdi bahis konusu. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tespit edilen 
3 ncü madde ile de olabilir, 4 ncü madde ile de ola
bilir. Onu sorabilirim. 

BAŞKAN — İsterseniz bu bahis konusu olan 
önergedeki metni okuyayım, belki bahsettiğiniz di
ğer önergenizdeki hususla ilgili olabilir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Metni biliyo
rum, okumanıza gerek yok. 4 ncü maddede sorabi
lirim. 

BAŞKAN — Peki efendim, o zaman sormak üze
re önergenizi geri alıyorsunuz, işleme koymuyorum. 

Yine Sayın Ölçen ve arkadaşlarının yeni fıkra ek
lenmesine dair önergesi var, bilgi edinilmek üzere 
okuyorum : 

«Görüşülmekte olan köy katılma paylarının kal
dırılması yasa teklifinin 3 ncü maddesine aşağıdaki 
ibarenin eklenmesini arz ve rica ederiz» diyorlar. 

1312 sayılı Yasanın 3 ncü maddesinin (e) parag
rafı «köy elektriklenmesi için özel teşkilât kurmak 
suretiyle yapmak». 

Sayın Ölçen?.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Köy elektrik
lendirme fonunu yönetme söz konusu olmaz. Çünkü 
böyle bir fon finansman kaynağı olarak ortadan kal
kıyor. Önerge acaba, yani komisyonun kaleme almış 
olduğu önerge bunu kapsıyor mu? Bende bir açıklık 
uyanmadı. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Konu 4 ncü maddede tartışıla
bilir efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. İşleme koymuyo
rum. 

Saym îlyas Kılıç ve arkadaşlarının önergesi. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — 4 ncü madde ile il

gili efendim. Evvelki önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Bu evvelki önergeyi geri alıyorsu

nuz, teşekkür ederim. 
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3 ncü maddeyi Komisyonun yeniden tanzim etti
ği ve okunan şekli ile Yüce Heyetin oylarına sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Komisyonun yeni tanzim ederek eklediği 
4 ncü maddeyi okutuyorum ; 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir noktayı arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Bu oylanmış olan 
madde ile ilgili olarak önergemizde belirtilen husus
lar vardı. Bunlar oylanacak mı, oylanmayacak mı? 
Kabul edildi, yani karışıklık oldu her halde. 

Meselâ, burada «7478 sayılı Köy Içmesuları hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesinin «d» fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır» diyor. 

Ben teklifimde «d» ve «f» şeklinde olsun demiş
tim. İki yönlü bizim teklifimiz. 

BAŞKAN — Efendim, bir anlaşmazlık olmasın, 
açıklık olsun diye size görüşmenizden sonra da ye
rinizden açıklama fırsatı verdim; Komisyona fikrini 
sordum defaatle ve mesele bitti. Tekriri müzakere 
usulümüz de yoktur. 

Şimdi 4 ncü maddeyi, Komisyonun yeni ilâve ede
rek hazırladığı 4 ncü maddeyi okutuyorum... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Yalnız 4 ncü 
madde ayrı. Bir noktayı ilgilendirdiği için, o zaman 
verilen teklifleri oylama diye bir olanağınız olmu
yor. 

BAŞKAN — Efendim, sordum ısrar ediyor mu
sunuz diye. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ben ısrar ediyo
rum dedim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, vaz geçtiniz. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Hayır, vaz geç

medim. 
BAŞKAN — Efendim, vaz geçtiniz. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Geri almadığımı 
söyledim efendim; hayır... 

BAŞKAN — Efendim, geçti, tekriri müzakere 
usulümüz yoktur. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ben önergemi ge
ri almadığımı belirttim Sayın Başkan, zabıtlara ba
kın. 

BA|ŞKAN — Efendim, sordum, zabıtlara geçti. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Zabıtlara bakın. 

Hatta birkaç sefer «Geri almıyorum, kalsın» dedim, 
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BAŞKAN — Efendim, açıklığa vardığımızı sanı
yorum. Geniş geniş imkân sağladım ve neticelendi, 
madde de oylandı. 

Teşekkür ederim. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Ama yanlış. 
BAŞKAN — Yeni tanzim edilen 4 ncü maddeyi 

okutuyorum : 
Madde 4. — Köylere gelen yüksek gerilim hatla

rı ve transformatör pastalarının işletme ve bakımı 
TEK tarafından, köy içi alçak gerilim şebekelerinin 
işletme ve bakımı TEK'in denetiminde köy idareleri 
tarafından yapıhr. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, «pasta» olarak 
yazılmış, «posta» olması lâzım; mürettip hatası var. 

«Pasta» olarak yazılmış, «posta» dır. Acaba dü
zeltilerek mi okundu? Raporda «transfarmatör pas
talarının» olarak yazılmış. 

BAŞKAN — Doğrusunu okuduk Sayın Komis
yon. 

Düzeltilmiş şekliyle yeniden okutuyorum efen
dim. 

Madde 4. — Köylere gelen yüksek gerilim hatla
rı ve transformatör postalarının işletme ve bakımı 
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından, köy içi alçak 
gerilim şebekelerinin işletme ve bakımı TEK'in dene
timinde köy idareleri tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Avşargil mad
de üzerinde söz istediler. Başka... 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Daha evvel söyle
miştim Sayın Başkan. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — önergemi geri al
madım Sayın Başkan, konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

4 ncü maddenin mahiyeti şu idi : 
Köye giden elektriğin köy trafosuna kadar bakı

mı kime ait olsun, işletmesi kime ait olsun? Trafo
dan sonra köy içinde elektriğin dağılımı ve köy için
de, evlerle işletmesi, bakımı kime ait olsun? Kanu
nun metni, mahiyeti bu. 

Sevgili arkadaşlarım; bu hususta pek çok arka
daşımızdan öğrendik, hepimiz de köylerimizde geze
rek biliyoruz ki, tatbikatta Türkiye Elektrik Kurumu 
köye giden elektriğin gidişinde, trafoda ve köy için
de dağılımında, işletmesinde alâkadar olmuyor idi. 
Bu yüzden köylü niteliksiz, iyi niteliği olmayan la
lettayin adamlan parasıyla tutarak, bu hatlara bak- j 

tırıyor ve pek çok kazalara, ölümlere sebep oluyor; 
işletme hatalarına ve arızalara sebep oluyordu; iyi 
bir işletmecilik de olmuyordu. Köy İşlerinin elektri
ğini süratli yaptıkları için, gayret gösterdikleri için 
Türkiye Elektrik Kurumuna ne kadar çok teşekkür 
ve minnet borçlu isek; bu bakım ve işletmedeki ha* 
tadan mı deyim, ellerinin değmediğinden mi diyeyim, 
tatmin edici olmayan bakım ve işletmeden de o ka
dar mustarip idik. 

Şimdi, Komisyonumuz, arkadaşlarımızın verdiği 
önergelerin ışığı altında bu hususu iyi bir şekle, daha 
iyi bir şekle sokmuş bulunuyor. Diyor k i : Trafoya 
kadar gelen yüksek gerilim şebekesinin bakımı, işlet
mesi Türkiye Elektrik Kurumu'na ait olsun. Trafo
dan sonraki de köylere ait olsun». Bir düzeltmedir. 
Bu da kâfi değil arkadaşlar. Aynen şehirlerde bele
diye hudutları dahilinde halkımızın elektrikten fay
dalanma işi hangi usullere göre yapılıyor ise, köylü
nün elektriğinin getirilmesi yüksek gerilim safhasın
da, trafo safhasında köy içinde alçak gerilim dağılı
mı, bakımı da Türkiye Elektrik Kurumu'nca yapılır, 
kontrol edilir, denetlenir şeklinde olmalıdır. Şehirlere 
nasıl, hangi esaslan tatbik ediyorsak, köye de onu 
tatbik etmemiz lâzım. Zira, şehir içerisinde bir elek
trik arızası olunca tamirine, düzeltilmesine bir usta 
bir tamirci bulunabiliyor; fakat, köyde bulunamıyor. 
Bu sebeple Türkiye Elektrik Kurumunun köy dışı, 
köy içi elektrik faydalanmasından, işletmesinden de, 
yapımından da, bakımından da kontrolünden de so
rumlu olmasını, bu maksat için özel seyyar ekipler 
teşkil etmesini önemle istirham ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, hayvan sağlığı için seyyar 
ekipler var, insan sağlığı için seyyar ekipler var, gezi
ci kurslar var, gezici bakıcılar var. Elektrik gibi çok 
tehlikeli ve köy kalkınmasında, köy hizmetinde fev
kalâde ve çok faydalı olan bir unsurun yapımı, bakı
mı, işletmesi, kontrolü için de bilgili ellerin üzerinde 
olması, yardımcı olması lâzım. 

Binaenaleyh bazı arkadaşlarımız, bu hususu düzel
tici, söylediğim istikamete getirici önergeler verdiler. 
Biz de verdik. Bu hususu düzeltici önergelerin Yüce 
Heyetimizce dikkat nazarına alınarak, köylünün sı
kıntısının, yükünün giderilmesini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Avşargil buyurun efendim. 
TUFAN DOĞAN AVjŞARGİL (Kayseri) — Sa-

I yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

— 571 — 



M. Meclisi B : 29 6 . 1 . 1977 O : 1 

4 ncü madde üzerindeki görüşlerimi bir iki cüm
le ile açıklamak istiyorum. 

Şimdi burada gerek yüksek gerilim hatlan ve 
transformatör parçalarının işletme ve bakımı ile köy 
içi alçak gerilim şebekelerinin işletme ve bakımını 
ayrı mütalâa etmiş sayın Komisyon. Kanaatim odur 
ki; köydeki teknik eleman yokluğunu dikkate alarak, 
en ücra bir köydeki şartlan dikkate alarak, muhtar
ların durumlarım dikkate alarak, köylünün bu işlet
melere bakma gücünü dikkate alarak, tamamımn 
TEK'e devredilmesinde fayda olduğu kanısındayım. 
Gerek yüksek gerilim hatlarının, gerek alçak gerilim 
hatlarının ve şebeke bakımlarının tamamen TEK ta
rafından yönetilmesini, TEK tarafından idare edilme
sini öneriyorum. Bu konuda bir de önerge hazırlamış 
bulunuyoruz, Sayın Başkanlığa takdim ediyoruz. 

Böyle olmadığı takdirde; elektrik alabilmek için 
15 bin, 20 bin lirasını kaldırdığımız köylerin, ömür 
boyunca üzerine büyük yükler yükîüyoruz demektir. 
Çünkü şebeke bakımı son derece önemlidir. Bugün 
bir lambanın fiyatı bellidir. Bugün bir trafonun fiya
tı bellidir. Buna bakacak eleman olmayınca, sağlıklı 
çalışmasına, sıhhatli çalışmasına imkân yoktur. Bazı 
arkadaşlarımızın önerdiği gibi, buna çare bulunabi
lir, seyyar ekipler kurulabilir. «Her köye TEK ula
şamaz, gidemez» noktasındaki düşünceyi bir tarafa 
bırakmak, tamamen TEK'e devretmek zorundayız. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğün 73 ncü madde
sine göre iki sayın üye kişisel görüşebiliyor. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, kısa bir açıkla
maya müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) —• Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; Komisyonumuzun yemden düzenlediği 4 ncü 
maddedeki anlayışımızı kısaca açıklamak isterim. 

Arkadaşlanm, burada noktai hareketimiz şudur: 
Köy transformatörüne kadar yüksek gerilim şebe

kesinin yapımı, onarımı, bakımı TEK tarafından ye
rine getirilecektir. Köye elektrik intikal ettikten son
ra, köy içindeki şebekenin, köy içindeki arızalarının 
bakımını köye bırakmaktayız. Şu şartla ki; bu bıra
kış yine TEK'in denetimi, kontrolü altında olacak
tır. Ne türlü denetim, kontrol? Teknik eleman yar

dımı, eğitim yardımı ve diğer müzaharetler şeklinde 
bu yardımı yapacaktır. Komisyonumuzda, Bakanlı
ğın yüksek seviyedeki yetkili görevlilerini çağırdık, 
bize verilen bilgi şu, onu arz edeyim : 

«Her gün, her ay, her yıl köy elektrifikasyonu 
genişlemekte, pek çok köye hizmet götürülmektedir. 
Bunlann her birinin iç hatlarındaki küçücük arızala
rın bir lamba patlamasının, bir telin düşmesinin dahi 
TEK tarafından onarılacağını kabul etmek, TEK'in 
çok büyük bir ekip kurarak büyük külfetler yükle
nerek çalışmasını, büyük malî zorunluluklara uğra^ 
masını gerektirir» denmektedir. 

Esasen trafoya kadar akımın muntazam gelmesi, 
kesilmemesini TEK kabul etmektedir. Ama Yüce 
Meclisiniz «Bütün hepsini de TEK kabul etsin» der
se buna hürmet duyarız. Ancak, ben Komisyonumu
za intikal eden teknik bilgiyi arz için huzurunuzda
yım. Takdir Yüce Meclisindir, önergeleri buna göre 
değerlendirebilirsiniz arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Sayın Baş
kan, Sayın Komisyon Başkanından bir sualimiz var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Delikaya. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Köy için
deki teknik hizmetler için bir teknisyen TEK tara
fından tayin edilemez mi? Teknik müzaheretten ba
his buyurduğunuz için bu suali tevcih büyürdüm. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Baloğîu. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Efendim, bize verilen bil
giye göre bunun mümkün olamayacağı, sorumlulu
ğun baksm ve onarımın o takdirde tamamen TEK'in 
üzerine almasını gerektirir nitelikte görmektedirler. 
Çok kısa süreli kurslar açarak, eleman yetiştirerek 
eğitim hizmetleri suretiyle köye faydalı olacaklarım 
söylediler. 

Maruzatım bu efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yüceler, buyurunuz siz de so

runuzu sorunuz. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Bu kanun 
. teklifi üzerinde komisyonda görüşme yapıldı. Şimdi 

bir köyde meydana gelecek arıza, köyde mutlaka.bu 
konuda yetiştirilecek eleman tarafından yapılacağına 
göre; niçin TEK bu teknik elemanın gönderilmesin
de sakınca duyuyor? Bu hususu anlamak güç olu
yor. 

Bu konuda bilgi vermenizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Efendim, bu konuda de
min açıklama yaptım. Yeni bir cevap verecek du
rumda değilim. TEK, büyük bir malî külfeti oldu
ğunu iddia ediyor. Takdir Yüce Meclisin. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıhçoğlu. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kanım; Komisyon Başkanı, trafodan sonraki hizmet
lerin pahalıya mal olacağım, binaenaleyh TEK'in bu 
hizmetleri ifasının zor olacağını, ifade ettiler. Fakat 
hizmet görüleceğine göre; hizmeti de Köy İşleri Ba
kanlığı ve mahallî idare olan köy idaresi yapacağına 
göre, bu pahalı hizmetleri nasıl realize edeceklere
dir? Bunu Hükümetten öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dedeoğlu. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Sanayi 
ve Teknoloji Komisyonunda, fonla ilgili bir tasan 
görüşülürken, bu fonla ilgili tasarının bünyesinde 
aynı hüküm vardı ve Hükümetin de katıldığı bir eği
lim sonunda, branşmandan köy şebekesine kadar 
olan bölgenin elektrik bakımından şebekenin işletil
mesi görevi TEK'e verilmiş bulunmaktaydı. 

Şimdi, oradaki tasarı ile buradaki tasan arasın
da bir çelişki doğmaktadır. Bunu nasıl izah ederler? 

BAjŞKAN —- Buyurun Sayın Komisyon. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Komisyonumuz, o Komis
yonda alman karardan ve raporundan malumattar 
değildir. Malumuâliniz, 38 nci maddeye göre Yüce 
Meclise gelmiştir. Ama anladığım kadanyle Sayın 
Dedeoğlu'nun beyanlanna uygundur. Branşmana ka
dar, köye kadar bakım, yine TEK üzerindedir, yan
lış anlamadıysam. 

Arz ettim efendim. 
BAŞKAN — Sayın ölçen buyurun. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Köy elektrik 

tesislerinin proje ve inşaatını TEK Genel Müdürlü
ğü yükümlendiğine göre; öyle zannediyorum ki, bu 
tesislerin mülkiyeti de TEK'e ait olması gekerir. 

Bu hususta bir açıklık yok. Komisyon Başkanı
nın bu hususa açıklık getirmesinde zaruret olduğu 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Baloğlu. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Komisyonumuzda bu ko
nu düşünülmedi ve üzerinde bir karara varılmadı. 
Şu anda kişisel olarak cevap verecek durumda deği
lim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O zaman Sa
ym Başkanım, bu, uygulamada çok çeşitli anlaşmaz
lıklara yol açar. örneğin: Bir köye elektrik verildik
ten soma o köy baraj inşaatı dolayısıyle su altında 
kalsa ve o tesislerin sökülmesi bakımından, işletmede 
geçerli olmayan, ama mali bir bedeli olan tesisler ki
me ait olacaktır.? 

Burada bir mülkiyet de söz konusu ve bu yasa
nın en zayıf tarafı da, mülkiyeti çözümlemiş olma
ması. 

Bu nedenle, Komisyon Başkanının burada vere
ceği cevabın önemi var, Ueriki uygulamalara ışık tut
ması halamından. 

örneğin; madem ki, bütün yatırımlar devletten 
çıkmaktadır, proje ve inşaat tesis masraf lan da mül
kiyeti de TEK'e aittir denmesi ile bu sakıncalı uy
gulama anlaşmazlıkları ortadan kalkabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Saym Komisyon, ilâve edeceğiniz 

bir şey var mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yok. Saym Erçelik, soru mu? 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Ben Komis

yon üyesiyim, soru sormak için söz alamam. Mese
lâ; bir barajdan bir ovaya kadar giden suyun sorum
luluğu baraj idaresindedir. Trafoya kadar giden yük
sek akımlı bir elektriği, biz bunu köyün içerisindeki 
trafoya kadar götürsek ki, bu nihayet bölünmüştür, 
köye kadar olanı TEK, köyün içini kendi yaptırsın 
diyoruz; bu çok sakat 46 bin köye aynca 46 bin 
teknisyen lâzım. Bir köyde teknisyen bulmak çok 
zor. Onun için, bir elden idare edebilme kanaati ve 
inancı ile bu yola saptık, köyün içinden, ta fabrika
ya kadar köy elektrifikasyonunda, TEK sorumlu idi 
zaten. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon, 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Bakan, Sayın Kdıçoğlu'nun 
sorusuna cevap rica ediyorum; kürsüden olabilir, bu
yurun. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. Se
natosu İstanbul Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Köylerin, yapılmış olan elektrik tesisatına baka-
madığı bir vakıadır. Bu, bütün arkadaşlarımca tespit 
edilmiş bir vaziyet. 
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Köy içerisindeki elektriğe kim bakacak, kim işle
tecek? Elbette köy içerisindeki elektriğin işletilmesi 
köy idaresinden ayrı düşünülemez. Herkesin ne kadar 
elektrik harcadığı ve ne kadar para ödemesi lâzım 
geldiğini tespit için, bir hususî teşkilât kurmak bü
yük bir külfettir. Bunu köy idareleri bugüne kadar 
başarı ile yürütmüşlerdir. 

AHMET HÂŞİM BENLİ (Kütahya) — Katiyen, 
katiyen. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Başarısızlık, arz edeyim efendim, elektri
ğin bakımınadır, elektrik tesisatının bakımındadır. O 
halde köy, kendi tesisatına bakamıyor, teknik elema
nı yok; bunu kim yapsın? Bunu, bazı görüşlere göre, 
«TEK'in teknik ve malî yardımında köy idaresi yap
sın» diye bir düşünce var. Bir başka düşünce de, 
«Köy İşleri Bakanlığının malî ve teknik denetiminde 
ve desteğinde köy idareleri köy elektriğini işletsin» 
gibi bir fikir var. 

Şimdi, muhterem arkadaşımızın sorusuna bende
nizin vereceği cevap şöyle olabilir : Köy idaresi elek
triğin bakımına köy içinde muktedir değildir. Her 
köye ayrı ayrı teknik yardım yapmak da mümkün de-
ğfldir. Bunu, teşkil edilecek teknik ekiplerle yapmak 
icap eder. «Bu görev İktisadî Devlet Teşekkülü olan 
TEK tarafından yapılabilir mi?» meselesine cevap 
bulmak güçtUr. 

Malumu âliniz TEK, bir İktisadî Devlet Teşek
külüdür. Bakım ve onarım bir kârlılık bir iktisadilsk 
meselesi arz etmez, bir devlet hizmetidir. Bu devlet 
hizmetinin Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılması 
bizce uygun olur. Bu hususta verilmiş önergeler de 
vardır; o önergeler geldiği zaman, Hükümetin bu 
önergelere katılacağını ifade edeceğim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, böyle usul olur mu? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — «Bu mal kime aittir?» diye sormuştunuz 
zahâlfniz... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Gelecek öner
ge hakkında Bakan fikir ihsas eder mi? Böyle bir 
usul var mı Sayın Başkan? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Müsaade buyurun efendim. 

BAŞKAN — Efendim; o noktada katılacağız di
yor, bir konuyu çözümlemek için. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Siz sorduğu
nuz zaman fikrini belirtmesi lâzım. Daha evvel Yü
ce Meclisi Hükümet olarak etki altında bırakmaya, 
Bakanın kendine özgü metoduyla hakkı yoktur. 

I BAŞKAN — Aman, rica ederim. 
Buyurun devam edin. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De

vamla) — Etki meselesi bahse konu değil, bir fikir 
meselesidir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Neden böyle 
baskı altına almaya. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Öl
çen. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — İkincisi; TEK, malumusaniniz bu hizmet
leri devletten aldığı katkı ile yapmaktadır. TEK ken
diliğinden yapamıyor. O halde tesisat devlet tarafın
dan köye veriliyor, köyün malıdır. Bunun TEK'in 
malı olması bahse konu değildir. Genel bütçeden ya
pılmış olan bir yatırımla yapılıyor. Onun için tesisa
tın köyün malı olduğu kanaatini taşıyoruz. 

Saygdar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kitaplı, bu madde ile ilgili olarak grup adı

na söz istiyorsunuz; buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA DOĞAN KİTAPLI (Sam-

| sun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Meseleyi herhalde biraz karıştırdık. Mesele şu : 
TEK köye hizmet götürüyor. TEK bir İktisadî 

Devlet Teşekkülü. TEK'in o zamanki kanununun 
müzakeresini hatırlayan arkadaşlar, bu işi daha deta
yı ile bilecekler. «Yapım, Köy İşleri Bakanlığında mı 
olsun; Türkiye Elektrik Kurumunda mı olsun?» mü
nakaşası olmuştu. O zaman şu denmişti : «Yapım bir 
bütündür ve özel teknik ister, özel ihtisas ister, öyle 
ise yapım kısmını TEK'e verelim» ve gene hatırlana
cağı üzere, o tarihte TEK Kanununa kilovat başına 
1 kuruş ilâve ettik, köye hizmet götürebilmek için, 

I sadece orada harcanmak için. 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — 3 kuruş 

oldu, 3 kuruş. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Şimdi önemli 

olan şu : Köye elektrik gidiyor, TEK köye, trafo
ya kadar hizmeti götürüyor, zaten kendi üzerinde 
hat olduğu için; sonrası ne olacak, köydeki arızalar 

I nasıl giderilecek, nasıl yetişilecek? 
İki fikir var ortada : «TEK baksın». TEK ba

kabilir mi? TEK bir İktisadî Devlet Teşekkülü. Büt
çeden ve kanuna özel hükümle getirilen fondan ya
pılmış bu tesis. Verimlilik, iktisadîlik bahis konusu de
ğil, gelir de kendisine ait değil. Gelir kendisine ait 
olsa, bakma mükellefiyeti doğar. Gelir köye ait. öy
le ise, TEK bu bakıma gidebilir mi? Kanaatimizce 

| gidemez. 
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Ayrıca, Köy tşleri Bakanlığı bütün illerde teşki
lâtı olan bir teşekkül ve bunun «Yol - Su - Elektrik» 
diye ayrı bir Umum Müdürlüğü var. Şu anda yapımı 
TEK'e verildiği için, YSE'deki elektriği muallâkta. 
Her vilâyette de bunların teşkilâtı var. öyle ise, kö
ye girdikten, yani hattan çıktıktan, köyle maledildik-
ten sonra olan kısmı, bana kalırsa doğrudan doğruya 
Köy İşleri Bakanlığı ile, köy bünyesinden geçerek 
Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili. Şimdi, eğer TEK'e ve
rirsek TEK bütün vilâyetlerde yeniden teşkilât kura
cak. Samsun bölgesinde, diyelim teşkilât var yalnız, 
8 vilâyette yok; Samsun bölgesinden 8 vilâyetteki tek
nisyenleri kontrol edebilmek, idare edebilmek bir me
sele. Halbuki, Köy tşleri Bakanlığının her vilâyette, 
hatta bir çok kazalarda şantiyeleri var, her vilâyette 
teşkilâtları var. Öyle ise, hadiseye daha yakından mü
dahale etme imkânı var şu anda. Yeniden masraf 
ihtiyar etmeden, kazalarda bir teknisyen ekip kurmak 
kaydıyle derhal müdahale etmek imkânı var. O ba
kımdan şayet biz, meseleyi halletmek istiyorsak ve 
şayet köyün sıkıntısını gidermek istiyorsak, daha doğ
rusu sıkıntıyı köyün sırtından almak istiyorsak, me
selelere, arızalara süratle müdahale etmek istiyorsak, 
bu görevi Köy tşleri Bakanlığına vermekte fayda var. 
Böylece hem kurulmuş olan Köy tşleri Bakanlığının 
Yol - Su'nun yanında Elektrik'in manasını tekrar te
yit etme imkânı buluruz, hem de meselelere daha ya
kından, daha süratle yetişme imkânını temin ederiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kitaplı. 
Gruplar adına başka söz isteyen var mı efen

dim?.. Yok. 
Söz isteyiş sırasına göre, «Son söz milletvekilinin-

dir» hükmü uyarınca Sayın Kılıç, buyurun efendim. 

tLYAS KILIÇ (Samsun) — SevgiM arkadaşlarım; 
Benim kanıma göre, görüşülmekte olan teklifin 

en hassas noktasında bulunuyoruz. Bu meselenin hal
linde, sorumluluğu şu veya bu bakanlığa yüklemek 
meseleyi halletmiyor. Bir meseleye sahip miyiz, değil 
miyiz? Onu bir defa ortaya koymamız lâzım. 

Bu 4 ncü maddede iki husus var : Birincisi, ba
kım ve onarım; bir de işletme. 

İşletmeyi köy hükmî şahsiyetinin yapmasına içten
likte taraftarım. Çünkü, köyde, şehirde olduğu gibi, 
para toplamak için vazifeli bir tane memuru gönder
mek mümkün değildir; ama muhtarın, köy hükmî şah
siyetinin, köy tüzelkişiliğinin bu parayı toplama ola
nağı, tatbikatta görülmüştür ki rahattır, iyidir, ko
laydır ve sonuçlar da memnuniyet vericidir. 

Ancak, bakım ve onarıma gelince; üzerinde altı
nı çizerek ve dikkatlice durarak konuşulması lâzım 
gelen bir noktadır bu. 

Daha geçenlerde Yenimahalle'de bir muhtar iki 
kolunu kaybetti. Bundan haberi var mı burada ko
nuşan arkadaşlarımın? Neden? Bu husustaki bilgisiz
liğinden, bu husustaki tecrübesizliğinden. Kim baka
cak o iki kolu kaybolan adamın çoluk çocuğuna? 
Bu daha ilk ve bizim duyduğumuz. Yarın bunun da
ha vahim tehlikeleri olabilir. 

Eğer Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde hakikaten 
elektrik teknisyenleri varsa, bu işi yapmakla mükel
lef olan TEK'in bünyesine bunları aktarmak müm
kündür; bir. 

Her Vilâyette, biliyorsunuz, TEK'in de, YSE'nin de 
teşkilâtı var. O teşkilâtı da buna aktarmak mümkün
dür. Şehirde elektriğin onarımını nasıl yapıyor Elek
trik İdaresi? Gelip bakıyor. Şehirde belediye yapı
yor. Köyde belediye yok ki. Belediye olanlarda za
ten bu problem çıkmıyor meydana. Bütün mesele, 
kaderiyle kendi başına kalmış insanlara hizmet gö
türürken onların başını belâya sokabilecek, onları 
birtakım külfetin altında bırakabilecek işleri de onla
rın üzerine bırakmaya hakkımız yok. 

Sevgili arkadaşlarım, binaenaleyh, bu madde bu 
kanunun kilit noktasıdır. Bu noktada meselenin hal
li için TEK, bunun bakım ve onarımını sağlamak va
zifesiyle yükümlü olmalıdır. Aksi halde, sorumluluk 
tecezzi ediyor. 

Efendim, malî yardım yapsın, falanca baksın. 
Mümkün değil, kesinkez, «kim bundan sorumludur» 
altı çizilerek tayin edilmelidir. Aksi halde, köylü va
tandaşlarımız canım kaybedecek, daha başka türlü 
hadiselere de maruz kalacak, belki köyü de yanabi-
lecektir. 

Arkadaşlar, gezici ekipler bunun adı. Samsun vi
lâyetinde her kazada bir tane gezici ekip, bugün için 
daha 100 köyü bulmadığından, bir gezici ekip bu işi 
yapabilir; ama bütün vilâyetin, kazaları da dahil köy
lerinin elektriğe kavuştuğunu bir an için farz ve ka
bul etsek, her kazada bir tane elektrik teknisyeni köy
leri dolaşarak bu işi yapar. Bu büyük bir mesele de
ğil. Bunu büyütmeyelim. 

TEK İktisadî Devlet Teşekkülüymüş, şuymuş, 
buymuş, olabilir. Bu bir kanun maddesidir, tedvin edi
lir. 

Benim şöyle bir önerim var : «Köye gelen elek
trik hatları ve transformatörlerin bakım ve onarımı 
TEK tarafından, işletihnesi köy tüzelkişiliğince yapı
lır.» 
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Türkiye Elektrik Kurumunun paraya ihtiyacı var
sa, para veririz; kadroya ihtiyacı varsa, kadro veririz. 
Ben yukarıda Bütçe Komisyonu üyesiyim, öyle yerle
re öyle paralar ve öyle kadrolar veriyorsunuz ki, bu
radan iki tane kadroyu esirgediğimiz takdirde, sami
mi olmadığımızı tescil ederiz arkadaşlar. 

Bu hükümet, bu kısa dönemde 100 bin tane kadro 
almıştır. Her vilâyete bir kaç tane kadro vermekten mi 
çekinecektir? Hayır. Binaenaleyh, Sayın Bakan arka
daşım buna sahip çıkmalıdır. Köy İşleri Bakanlığına 
bağlı YSE teşkilâtı bunu yapma kudretine sahip de
ğildir. Onun bünyesindeki elektriğe de zaten ihtiyaç 
hâsıl olmadığına göre, kalmadığına göre, bunları da 
Türkiye Elektrik Kurumunun bünyesine aktarmak su
retiyle; benim önergem istikametinde arkadaşlarımın 
bana yardımcı olmalarını temenni ve rica ediyorum. 

önergem geldiğinde tekrar konuşmak üzere say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Madde üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
Madde ile ilgili değiştirge önergeleri vardır. Öner

leri evvelâ okutup bilgilerinize sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen kanun teklifinin 4 ncü maddesinin, aşa

ğıdaki gibi tedvin edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ordu Samsun 

Ferda Güley llyas Kılıç 
Kayseri Antalya 

Tufan Doğan Avşargil Fahri özçelik 
Manisa 

Hasan Zengin 

Madde : Köye gelen elektrik hatları ve transfor
matörlerin bakım ve onarımı TEK tarafından; işlet
mesi köy tüzelkişiliğînce yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini öneririz, 
Kayseri Erzincan 

Tufan Doğan Avşargil Hasan Çetinkaya 
Burdur Antalya 

Osman Aykul Fahri özçelik 
Gaziantep 

Mustafa Güneş 

Madde 4. — Köylere gelen yüksek gerilim hatları 
ve transformatör postalarının işletme ve bakımı ile 
köy içi alçak gerilim şebekelerinin işletme ve bakımı 
TEK tavafından yapılır. 

Sayın Başkanlığa 
Taşandaki 4 ncü maddenin aşağıdaki biçimde de

ğiştirilmesini arz ederiz. 
«Madde 4. — Köylere gelen yüksek gerilim hatla

rı ve transformatör postalarının işletme ve bakımı 
TEK tarafından, köy içi alçak gerilim şebekelerinin 
bakım ve onarımı Köy tşleri Bakanlığının malî ve 
teknik yardımı altında köy idareleri tarafından yapı
lır.» 

Trabzon Ankara 
Mehmet Özgür 1. Hakkı KöyKioğlu 

Kırklareli Malatya 
Mehmet Atagün Ahmet Karaaslan 

İzmir 
Yücel Dirik 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 331/1 Sıra Sayın Yasanın 4 

ncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
rica ederiz. 

«Köy elektrik tesislerinin proje ve inşaatı TEK 
tarafından yapılır ve mülkiyeti, işletme ve bakımı 
TEK'e aittir.» 

İstanbul Bolu 
Ali Nejat Ölçen Abdi Özkök 

Gaziantep Kırklareli 
Mustafa Güneş Mehmet Dedeoğlu 

Elâzığ 
A. Orhan Senemoğhı 

Sayın Başkanlığa 
«Kalkınmada öncelikli yörelerin önceliği vardır» 

cümlesinin 4 ncü maddeye eklenmesini arz ederiz. 
Burdur Sivas 

AK Sanlı Ekrem Kangal 
Manisa Kayseri 

Hasan Zengin T. Doğan Avşargil 
Erzincan 

Hasan Çetinkaya 
BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecelerine göre 

yeniden okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
(Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 4 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. Se

natosu İstanbul Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmamak

tadır. 
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önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen bu önerge muvacehesinde... 
HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Köyün daha 

helası yok, bir de bunu mu işletecek? 
(A. P. sıralarından «önergeyi anlayamadık», 

«Oylamada tereddüt var» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim iki kere okuttum. Komis

yona, Hükümete sordum ve Yüce Heyetin oyuna sun
dum. önerge kabul edildi. Herhangi bir tereddüt de 
yok. 

Şimdi, bu önergenin kabulü... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, oyla

mada tereddüt var. 
BAŞKAN — Efendim, usulünce itiraz olursa na

zara alnım. 
HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Açıklayayım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Erçelik, «önerge sahiplerin

den konuşan var mı?» dedim, «Yok» dediler. Le
hinde, aleyhinde.yok efendim; İçtüzük böyle amir. 

önergenin oylamasına dair İçtüzüğe uygun bir iti
raz var mı efendim?... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Var efendim. 
BAŞKAN — Yerinden o şekilde itiraz yok. İti

razınız İçtüzüğe göre olsun. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yazıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Yazıh değil efendim, beş kişi ayağa 

kalkarsa... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Oylama bitmiş

tir. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Tereddüt var beyefendi. 
BAŞKAN — Efendim, zil çaldım çağırdım. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ko

nuyu bilmiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, evet efendim... 
Şimdi, kabul edilen bu önerge muvacehesinde Sa

yın Tufan Doğan Avşargil ve Sayın İsmail Hakkı 
Köylüoğlu arkadaşlarımızın önergelerinin işleme ko-
mdmasına lüzum kalmamıştır. 

Bir başka önergeye geçiyorum: 
Sayın AH Nejat Ölçen, Sayın Abdi Özkök, Sayın 

Mehmet Dedeoğlu, Sayın Mustafa Güneş ve Sayın 
Orhan Senentoğlu'nun önergesi: 

«Görüşülmekte olan 331/1 Sıra Sayılı Yasanın 
4 ndi maddesine aşağıdaki fıkramn eklenmesini arz 
ve rica «deriz, 

Köy elektrik tesislerinin proje ve inşaatı TEK ta
rafından yapılır ve mülkiyeti, işletme ve bakımı 
TEK'e aittir.» 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bir fıkra olarak eklen
sin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (G 
Senatosu İstanbul Üyesi) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Yalnız, bir hususu ifade edeyim. Demin kabul 

edilen önerge muvacehesinde «işletme ve bakımı 
TEK'e aittir denilmiştir. Bir yeni durum getiriyor. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, onu 
ifade edeyim. 

BAŞKAN — Efendim?... 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, benim 

önergemde «Bakım ve onarım TEK'e aittir» 
denmişti. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önerge sahiplerinden söz isteyen?... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Müsaade eder
seniz, açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, kürsüden açıklayın efen
dim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
îaygı değer üyeler; 

Zamanınızı aldığım için özür dilerim; ama öner
geyi açıklamak lüzumunu hissettim. Zira komisyon, 
önemli olan bir konuyu madde metnine dahil etme
diği gibi, huzurunuza gelen Yasa da bu meseleyi çö
zümlemiş değil. 

Bir tesisin, trafoya kadar olan veya trafo
dan sonra ayrı ayrı konutlara kadar olan tesisin, 
demir, çelik, beton veya nakledilebilen unsurları, za
manı geldiği vakit işletmede değer taşımasa bile ma
lî olarak değer taşıyabilir. Eğer o tesis, o köy ile bir
likte ortadan kalkmasını icap ettiren, örneğin; istim
lâk edilmesi, yol, baraj geçirilmesi veya su altında 
kalması gibi diğer nedenlerle veya tabiî afet nedeniy
le o tesisler ortadan kalktığı zaman, kendisinin ölü 
değeri, maddî bir değeri vardır ve bu değer üzerin
de mülkiyet sorunu ortaya çıkabilir. Şu halde bu gibi 
tesislerin, köy katılsın veya katılmasın veya katılma
mış olsun bu mülkiyetinden dolayı ortaya çıkacak 
olan anlaşmazlıklar söz konusudur. Hukukî sorunlar 
ortaya çıkar. Bu nedenle önergede mülkiyet meselesi-
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nin çözümlenmesi icap eder. Bu önerge mülkiyet me
selesini birinci planda çözen bir önergedir. Yüce He
yetinizin kararıyla çozUlmüş olacaktır. 

İkinci bir husus; trafoya kadar gelen tesisten son
ra, özellikle trafodan sonra, köyde konutlara dağıtıl
ması esnasında tesisin bakımıyle ilgili olan husustur. 
Bunun da, ihtisası nedeniyle TEK işletme ile ilgili ol
mak üzere, burada Yüce Meclisin daha evvelki öner
ge nedeniyle vermiş olduğu bir karar var. Bu karar 
muvacehesinde, bu karar kesinleştiğine göre bizim 
önergemizde işletme ile ilgili hususunun daha önceki 
önerge ile çelişki teşkil etmemek üzere oylarınıza su
nulması icap eder. Bu nedenle daha önceki önerge
nin, yani kesinleşmiş olan önergedeki işletme mesele
si çözümlenmiş ise, - bendeniz hatırlayamıyorum na
sıl çözümlenmiştir; TEK'e mi bağlı olmaktadır, yok
sa köy mülkî heyetine dahil mi olmaktadır - o hu
susta eğer sarahat yok ise, o takdirde önergemizde 
köy içi elektrik tesisatının işletmesinin de TEK ta
rafından yapılması en geçerli yol olacaktır; köy eîek-
trifikasyonunçjaki ihtisası, ekipmanı ve o tesisin bu-
lunmasındaki uzmanlığı nedeniyle. Bu itibarla, eğer 
daha önce, bir evvelki önerge ile işletme meselesi çö
züme bağlanmamış ve merciini bulamamış ise, o tak
dirde bu önerge gerek mülkiyeti, gerek bakımı, ge
rek de işletilmesi bakımından bu yetkilerin ve hak
ların TEK Genel Müdürlüğüne ait olması mahiyetin
de bir önergedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Her halde oylarınızla du
rum kesinleşecektir. 

Teşekkür ederim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

bir sualim var, aydınlatma bakımından.. 

BAŞKAN — Kime sual soracaksınız. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Zatıâlinizin, 

kanahyle Sayın Ölçen'e 
BAŞKAN — Hayır, mümkün değil, milletvekili 

milletvekilinden sual soramaz. 
Buyurun Sayın Ölçen. 
Komisyondan sualiniz varsa sorarım sayın Ki

taplı? 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Peki, Komisyon
dan soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Şimdi önergey
le köy içinin, köy içi tesisatımn, şebekesinin mülki
yeti TEK'e geçer ise, TEK de bir iktisadî devlet ku
ruluşu olduğuna göre, mecburen kârlılık ve verimli-
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lik esasına göre çalışacağından köy elektrik paralarım 
tahsil edebilir mi, bir. 
İkincisi; İşletme TEK'e ait olduğuna göre, arıza

ların zamanında giderilmesi bakımından ne gibi bir 
teşkilâtla TEK köye yetişebilecektir? 

Bu hususta bilgileri var mı? Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Efendim, biraz önce kabul edi
len önergeye göre durum halledilmiştir. Elektrik 
şebekesi köye gelinceye kadar ve köyün içinde de ya
pımı, bakımı, onarımı TEK uhdesine verilmiştir; iş
letme köye verilmiştir. Mümkün müdür, değil midir?. 
Yüce Meclisin kararı öyle belirmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, bu konuyla ilgili.. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Demir daha ön

ce istedi. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, Ko
misyondan şunu öğrenmek istiyorum: Köye giden 
elektrik hattının bakımı için köylüden ayrıca bir üc
ret talep edilecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — TEK Kanunu neyi gerektiriyor
sa ona göre yapılacaktır. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Gerek gördüğü hu
sus nedir? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Cevap vermiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

zaiıâlinize bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Ölçen.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Komisyon Başkanının açıklamasından bir evvel
ki önergeyle, yani imzam bulunan önergeden önce 
Meclisimiz tarafından kabul edilen önerge ile işlet
menin köye ait olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle 
bizim önergemizle bir çelişki olmamak üzere önerge-
mizdeki «İşletme» kelimesinin çıkması gerekmekte
dir. 

BAŞKAN — Soracaktım zatıâlinize zaten, ifade 
edecektim. 

Buyurun Sayın Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Vazgeçtim. 
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BAŞKAN — Filhakika daha önce kabul edilen 
önergede «Köye gelen elektrik hatları ve transfor
matörlerin bakım ve onarımı TEK tarafından, işlet
mesi köy tüzel kişiliğince yapılır» metni, önerge ola-

. rak Yüce Heyetinizce kabul edilmişti. Şimdi bu öner
gede «Köy elektrik tesislerinin proje ve inşaatı TEK 
tarafından yapılır ve mülkiyeti («İşletme» yi çıkarıyo
ruz) ve bakımı TEK'e aittir.» diye önerilmektedir. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Bir fıkra mı ek
leniyor; ikinci fıkra mı sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim «Fıkranın eklenmesini arz 
ve rica ederiz» diyor. Önergeyi üçüncü defa okuttum 
efendim. Bir yanlışlık olmaması için tekrar ifade edi
yorum: 

«..4 ncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve rica ederiz» diyor. 

Hükümet ve Komisyon katılmamıştır. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

İçtüzüğün 88 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre, 
Hükümete katılıp katılmadığını sormak mecburiyeti 
yoktur. Bir usul ortaya çıkıyor. Sadece Komisyona 
sorulur. Arz ederim. 

BAŞKAN — İkazınıza teşekkür ederim Sayın Şe
ner. Yalnız bir konuyu arz edeyim. Görüldüğü gibi, 
kanunun en iyi bir şekilde çıkabilmesi için, vuzuha 
varabilmek için bazı gayretlerde bulunuyoruz. Bu 
da o gayretler cümlesindendir. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan, 
bir defa daha okur musunuz lütfen iyi anlayamadım? 

BAŞKAN — Okuyayım efendim, bir defa daha 
okuyayım efendim. 

«Görüşülmekte olan 331/1 Sıra Sayılı Yasanın 4 
ncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
rica ederiz. 

Köy elektrik tesislerinin proje ve inşaatı TEK ta
rafından yapılır ve mülkiyeti ve bakımı TEK'e ait
tir.» Sayın ölçen ve arkadaşlarının önergesi. 

Komisyon katılmamıştır, Hükümet katılmamış
tır. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edil
miştir. 

Bir diğer önergeyi tekrar okutuyorum: 
(Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 4 arkadaşının 

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

BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Kangal izah için söz istiyorsunuz. 
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VAHİT BOZATLI (Sivas) — Geçen oturumda 
aynı mealdeki bir önergenin reddedildğini hatırlı
yorum. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Köye götürülen tüm hizmetlerde, elektrikte oldu
ğu gibi büyük dengesizlik vardır. Halbuki, Anayasa
mızın daha ilk maddelerinde; kalkınma planlarmda 
ve her dönem gelen hükümet programlarında kal
kınmanın dengeli olacağı görüşü kesin şekilde açıklı
ğa kavuşmuştur. Buna rağmen, kalkınma planlarımız
da belirtilen, geri kalmış yöre olarak isimlendirilen 
20 küsur bölgede elektrik işleri, sulama işleri, içme 
suyu işleri maalesef son derece ihmal edilmiştir. Bun
ların en başında elektrik konusu gelmektedir. O ka
dar ki, Anadolunun Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin 
köylerinin hemen hemen % 98'inde şu anda elektrik 
yoktur. Bu tempo ile devam ederse, daha uzun süre 
Anadolunun her yönden geri kalan bu bölgelerine ve 
keza Batının da bazı geri kalmış yörelerine elektrik 
gitmesi mümkün değildir. Öyleyse bu bölgelere hiz
met götürülmesi bakımından öncelik tanınması en 
normal yol olacaktır. 

Sayın arkadaşlarımdan, sayın üyelerden, önerge
mize iltifat etmelerini rica eder, saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
Daha önce böyle bir önergenin görüşülüp görü

şülmediği, nazara alınıp alınmadığı hususunu tetkik 
ediyoruz. Bir süre müsaadenizi rica ediyoruz. Bir ta
lepte bulunuldu. 

Daha evvel nazarı itibara alman önerge «Sımr 
boylarındaki illerin» diye verildiği için, bu önergeyi 
işleme koyacağız. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler., önerge kabul 
edilmiştir. 

Bir diğer önerge var. 

Sayın Süleyman Çağlar, Sayın Ünat Demir, Sa
yın Cavit Erdemir, Sayın Behiç Tozkoparan, Sayın 
Kerem Şahin ve Sayın Turgut Yücel'in önergeleri: 

«TEK'e devredilen bakım ve onarım için köylü
den ücret alınmayacaktır» diyorsunuz. Bu maddeye 
eklenmesini istiyorsunuz. 

Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. 

Senatosu İstanbul Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
İzah için Saym Demir, buyurun efendim. 
ÜN AT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Zaten bu köye giden hizmetlerde, katılım payları

nın kalkmasında, bilhassa elektrik konusunda ince 
bir espri vardır, benim anladığım kadarıyle. Elektri
ğin kilovatsaatina birkaç kuruş zam yapacak, birey
lere düşecek olan yıllık elektrik sarfiyatından cüzî bir 
ödeme ile, tâ ki Türkiye'nin son köyü de elektriğe 
kavuşuncaya kadar bu birkaç kuruş ilâveyi doğru 
buluyorum. Böyle bir tasarrufla TEK'in yedine yılda 
milyonlarca para gireceğine göre, köylüden ayrıca 
bir katılım payını kaldırdıktan sonra, köyünün elin
de mevsim mevsim para bulunur, her an için parası 
olmayabilir, mahsulünü satış zamanı değildir.. Bilhas
sa kırsal köylerimiz için geçerlidir bu iddiam ve ne
ticede değerli arkadaşlarım «Para verirseniz bakım 
yapılır, para verilmezse bakım yapılmaz» gibi yeni bir 
problem ortaya çıkaracağından, ben Yüce Heyetin 
buna meydana vermemesini rica ediyorum. 

Ayrıca, hani bir hayır yaparken, bir taraftan da 
ürkütme politikasına girmeme esprisi içinde bu ba
kını için para alınmamasını temenni ediyor ve öner
gemize Yüce Heyet tarafindan itibar gösterilmesini 
diliyor, saygılar sunuyorum sevgili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
önergeye Hükümet ve Komisyon Katılmamıştır. 

önergeyi Yüte Heyetin oylanna sunuyorum; Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler., önerge kabul edilmiş
tir. 

Sayın Komisyon, dört önerge kabul edildi. Mad
de bu önergelerle yeni bir şekil alacak. Redaksiyonu
nu Komisyon olarak yapmak ister misiniz, yoksa 
Başkanlıkça mı yapalım? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Başkanlık yapsın efendim, ge
ciktirmeyelim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu arada, açık oylamaya iştirak etmeyen sayın 

üye var mı?.. Yok. Bu durumda oy toplama işlemi 
bitmiştir, kupaları kaldırınız. 

4 ncü maddeyi kabul edilen önergelerle, aldığı 
yeni şekliyle yeniden okutuyorum. 

Rica ediyorum, dikkatle dinlenirse bir eksiklik 
olmamış olur. 

I Madde 4. — Köye gelen elektrik katları ve trans
formatörlerinin bakımı ve onarımı, TEK tarafından; 
işletmesi köy tüzel kişiliğince yapılır. 

Köy elektrik tesislerinin proje ve inşaatı TEK 
tarafından yapılır ve mülkiyeti ve bakımı TEK'e 
aittir. 

Bu hizmetlerde, kalkınmada öncelikli yörelerin 
önceliği vardır. 

Bakım ve onarım için köylüden ücret alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan bu şekli ile oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde — Kendilerinden katılma payı 

alınmış, henüz hizmet götürülmesine başlanmamış 
köylerin ödedikleri katılma payı karşılığı paralar, köy 
tüzelkişiliğine kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 
ay içinde geri verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Kangal, bu
yurun efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

İlk nazarda geçici madde iyi bir şekilde kaleme 
alınmış gibi gözüküyor ise de, önemli bir aksaklık ol
duğunu, hukuk mantığı bakımında da önemli bir 
noksanlık olduğunu görmüş bulunuyorum. 

Şimdi, «Kendilerinden katılma payı alınmış, he
nüz hizmet götürülmesine başlanmamış köylerin öde
dikleri katılma payı karşılığı olan paralar, köy tüzel
kişiliğine kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay 
içinde geri verilir.» denilmektedir. 

Henüz başlanmamış işlerin katılma paylan geri 
verilecek, ya başlanıp da iş daha başlangıç safhasın
da olan; özellikle elektrik işlerinde - ki katılma pay
lan daha çok elektrik işlerinden alıyoruz - bir köy
den 100 bin lira alınıyor, birkaç direk dikiliyor ve
ya bir miktar tel çekiliyor, bu 100 bin liranın 3-5 bin 
lirası sarf ediliyor, gerisinin tamamı duruyor. Bunla-
nn durumu ne olacak? 

Benim kanaatim, maddeye henüz hizmet götürül
mesine başlanmamış veya başlanıp da bitirilmemiş 
şekilde bir ilâve yapılmasında zorunhık vardır. Böy
lece köyün imkânlarını taşan bir ölçüde yardımcı 
olan köylerin de hakkı yenmemiş olacak ve bu köy
lerin de parasının altı ay içerisinde iade edilmesine 
imkân verilecektir. 

Bu yönde arkadaşlarımla birlikte bir de önerge 
takdim etmiş oluyoruz, iltifat edilmesini rica eder, 
saygılar, sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Yerinizden ifade edeceksiniz, bu

yurun «fendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (tçel) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bu paraların geri verilmesi hakkında, ge
çen oturumda Yüce Mecliste verilen bir önerge üze
rine, aslında reddedilmişti; fakat önergelerimizin pek 
çoğu bu konuda olduğu için Komisyonumuz buna 
bir formül aradı, geri verilmesine dair önerge red
dedildi. 

Şimdi, köylerimizde birçok paralar ödenmiş ve 
bunlar emanete alınmıştır, iş başlamamıştır. Onlara 
yalnız bu paraların emanette kalmalarından ötürü bir 
öncelik tanınmış ve paraları iade edilmiyor. Ama 
başlamışsa, para iade edilemeyecek. Bir noktada dur
durmak lâzım. Dün inşaat bitmiş, onun parası iade 
edilecek, bitmemiş iade edilmeyecek; dün bitmiş, ada
mın parası iade edilmeyecek. Yani bir noktada han
gisi iade edilecek, hangisi edilmeyecek kriterini bul
mak gayet zor olduğundan, uzun süren tartışmalar 

- ve görüşmeler sonunda «İşe başlanmamış olması» kri
terini en uygun bulduk. Birçok safhalardan geçer 
bu. 

Programa alınması mı, projesinin yapılması mı. 
ihale edilmesi mi, başlanması mı, devam etmesi mi, 
bitirilmesi mi, kati kabulü mü?.. Altıyedi safha için
deki bu işlemin hangi noktasında durduralım da 
parayı verelim veya vermeyelim keyfiyeti, uzun tar
tışmalardan sonra, fiilen hizmetin başlatılmamış ol
ması köylünün parayı geri alması için bir hak baş
langıcı sayılmıştır, daha öteye gidilememiştir. Çün
kü, çok tartışmalrbir saf haya ulaşacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş

kan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Söz mü, soru mu efendim? 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Soru efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kayman. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Köy katılma 
paylan genellikle valilik emrindeki bir hesaba yatırıl
dığına göre, kim iade edecek bu parayı? Köylü kim
den talep edecektir? 

BAŞKAN — .Maddede var; «Köy tüzelkişiliği
ne» diyor efendim. 

I ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Anladım Sa
yın Başkan, ama parayı ödeyecek makam kim bu
rada? TEK'e ödenmiyor bu para, vilâyet emrine 
bankaya yatırılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Burada, «TEK tarafından öde
nir, geri verilir» kaydı yok; kim almışsa o kurum 
iade edecektir. 

BAŞKAN — Evet 
Madde üzerinde başka söz isteyen? 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sual mi, söz mü efendim? 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN —- Buyurun efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Efendim, her ne kadar 

Komisyon Başkam izahat verdilerse de, bu katılım 
paylarının geri verilmesi için burada yazılan, ek ge
çici maddede yazılan husus şu: «Henüz hizmet gö
türülmesine başlanmamış köylerin» denilmektedir. 
Hizmetin başlanıp başlanmamasımn ölçüsü yoktur. 
Projeler yapılmışsa hizmet başlanmıştır. Aslında 
projeler yapıldığı takdirde hizmete başlanmamış ol
ması gerekir; fakat burada anlaşılmamaktadır. On
dan sonra direklerin bir kısmı dikilmiş, ya da tek bir 
direk dikilmiş, kış gelmiş biç hat çekilmemiş. Bu
nu başlanmış mı sayacağız? Bence bu hususun, 
«Projeleri yapılmış ve fakat fiilen elektrik verilme
miş olan köylerin paralan iade edilir» şeklinde dü
zenlenmesi gerekir. Yoksa, Türkiye Elektrik Kuru
mu ile köylüler arasında büyük ihtilâflar çıkacak. Hat
tâ mahkemelere kadar düşülecektir. Onun için, «Hiz
met götürülmesine başlanmamış» ibaresinin aydın
lığa kavuşturulması gerekir. Bir önerge hazırlıyorum 
efendim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Saym Başkan, ge
çen celse reddedilmedi mi böyle bir teklif? Bu celse
de tekrar görüşme mi yapacağız? Tekriri müzakere 
gibi bir şey oluyor. 

BAŞKAN — O hususu da tetkik edeyim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu jnadde üze

rinde söz veriyor musunuz acaba? 

BAŞKAN — İfade ettim efendim. İki sayın üye 
konuştular. Grup adına olursa, Hay hay efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır, arkadaş
lar yerindenifadeettilerde.. 

BAŞKAN — Kısa beyanlar yerinden de olabilir 
malumlarınız. 
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Sayın Demir'in beyanı ile ilgili hususu tetkik edi
yoruz. 

Sayın Demin*, bu konuda müstakil bir önerge ve 
görüşülmüş bir öneri yok. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanının beyanı karşısında önergemi 
geri atıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının beyanı kar
şısında önergenizi geri alıyorsunuz, peki 

Mevcut önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Köye götürülen hizmetlerden katılma payı alın

maması hakkında kanuna aşağıdaki geçici madde-
nin eklenmesini saygılarımızla arz ve teklif ediyoruz. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Adana 
Battal Koksal 

Konya 
Faruk Sükan 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Konya 
İsmet Büyükyaylacı 

Geçici madde — Köylere devletçe yapılacak yol, 
su, elektrik yatıranları için henüz tamamlanmamış 
hizmetler karşılığı alınan katılım payları ödemeyi 
yapan köylere iade edilir, İade işlemi kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren ahi ay içinde tamamla
nır. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, yeni getirilen madde 
karşısında önergenizi geri mi alıyorsunuz? 

EKREM KANGAL (Sivas) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Geri anyonsunuz. İşleme koymuyor 
ve geri veriyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Geçici maddenin aşağıdaki şekilde değiştîrümesi-

ni öneririz: 
Geçici madde — Kendilerinden katılma payı alın

mış fakat henüz fiilî olarak enerji verilmemiş köyle
rin ödedikleri katılım payı karşılığı paralar, köy tü
zel kişiliğine kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 
oy içinde geri verilir. 

Bolu Kütahya 
Abdi özköfc Ahmet Haşim Beni 

Burdur Kayseri 
Osman Aykul Tufan Doğan Avşargil 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Efendim, önerge yalnız «enerji» 
den bahsediyor. Maddemiz, köye kötürülen bütün 
hizmetlerden ötürü alınan paraları kastediyor; okul 
da olabilir, yol da olabilir, içme suyu da olabilir, 
Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sadece elektrik yönün

den enerji şeklinde verdik. Sadece elektrik yönün
den enerji, su enerjisi değil ki. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir daha 

lütfeder misiniz efendim? 
BAŞKAN — Yeniden okuyorum efendim. 
Buyurun Sayın Bayraktar?.. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Okuyun da 

bîr soru soracağım. 
BAŞKAN — Önergeyi yeniden okutuyorum efen

dim; 
(Bolu Milletvekili Abdi özkök ve 4 arkadaşının 

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

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
Buyurun Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu önergeye 

göre, bu paralar iade edilecek olursa, para yatırdık
tan sonra, 5 bin, 10 bin İra yatırdıktan sonra» prog
rama girmiş olan köy fırsat eşitliğinden yararlan
mıştır. Bunu iade ettiğimiz takdirde sırayı nasıl tan
zim edeceğiz? 

BAŞKAN — Komisyon zaten önergeye katılmı
yor, bu bakımdan beyanınızın karşılığım benim ver
mem de mümkün değil. 

önergeye katılıyor musunuz Sayın Bakan?.. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. 
Senatosu İstanbul Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum; 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Eğer önerge kabul edilirse, yal
nız enerjiyi hedef tutuyor. Halbuki geçici madde o 
şekilde çıkarsa, okul, yol, içme suyu, başka meseleler 
açıkta kalacaktır. İade edildiğinde konusu boşlukta 
kalacaktır. 
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ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Düzeltelim, enerji de
yince elektrik akla gelir burada. Yani su getirilir 
şekli gelmez. Ama köprü, yol, su, okul ilâve edildiği 
takdirde... 

BAŞKAN — Sayın özkök, Sayın Komisyon Baş
kanının ifadesi doğrudur. Sizinki o metin yerine kaim 
olunca yalnız enerji oluyor. Sayın Komisyon Başka
nının ifade ettiği gibi, bunun içinde yol var, su var, 
köprü var ve köye giden diğer hizmetler var. O ba
kımdan söylüyorum. 

Sayın Komisyon Başkanı, meseleye açıklık getir
mek için, bu geçici maddedeki «Henüz hizmet götü-
rülmemiş» ibaresi projesi yapdmış olması bu anlam 
içine giriyor mu, hizmet götürme içine? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Demin açıklama yaptım. Proje 
ve diğer program hizmetleri dahil değildir. Fiilen hiz
metin yapılmasına başlanmamış olması kastedilmiş
tir. 

BAŞKAN —• Durum açıklığa kavuşmuştur Sayın 
özkök. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Komisyonun açıklama
sı zapta geçtikten sonra, böyle telâkki edilecekse, ben 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben de sordum. Deminki 
görüşmenizi sual mahiyetinde kabul ederek sordum; 
açıldığa kavuştu. Proje yapımının fiilî hizmete baş
lanmasından sayılmaması gerektiğini ifade ettiler. 

Maddeyi okunduğu şekliyle Yüce Heyetin oyları
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Eski 4 ncü madde, yeni redaksiyona 
göre 5 nci madde olarak yer almıştır, okutuyorum. 

Madde 5. — Bu Kanun yayımını takip eden 
malî yıl başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Madde ile ilgili verilmiş iki önerge vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 331 sıra sayılı kanun teklifi

nin 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni öneriyoruz. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Kütahya Eskişehir 
Haşim Benli Niyazi Onal 

Burdur Kayseri 
Osman Aykul Tufan Doğan Avşargil 

Elâzığ 
A. Orhan Senemoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nci mad

desinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ede: iz. 

Giresun Malatya 
1. Etem Kıhçoğlu Bahri Dağdaş 

Manisa * Kayseri 
M. Gündüz Sevilgen Cemal Cebeci 

Malatya 
JVf« Turhan Akyol 

Madde 5. — «Bu Kanun 1975 malî yıl başında yü
rürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre yeniden oku
tup, onayınıza sunacağım. 

(Giresun Milletvekili 1. Etem Kıhçoğlu ve 4 arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. Se
natosu İstanbul Üyesi) — Katılmıyoruz, 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Önergem 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, önergenizi izah 
için. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanun teklifi, 25 . 11 . 1973 tarihinde 
Meclis Başkanlığına verilmiş bulunmaktadır. Teklifin 
İçişleri Komisyonunda görüşülmesi, Plan Komisyo
nunda da müddeti içinde görüşülememesi nedeniyle 
İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi gereğince yapılan bir 
öneri üzerine Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş ve 
Heyeti Umumiyede müzakeresine başlanmış bulun
maktadır. 
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Şimdiye kadar tespit edebildiğim kadanyle, tekli
fin başlığı da dahil, diğer maddeler ve muhtevası, 
teklif sahiplerinin maksat ve gayelerinin dışına da 
çıkarılmak suretiyle bugünkü haline getirilmiş bulun
maktadır. 

önergemizin veriliş nedeni, bir aksaklığı önlemek 
amacına matuf idi. Bilâhara diğer maddeler üzerinde 
yapdan görüşmeler, 4 ncü maddenin metne dahil edil
miş olması ve geçici maddenin bir yönüyle bizim 
önergemizde ileri sürdüğümüz «1975 malî yılından 
itibaren yürürlüğe girer» önerimizin maksadını bir 
yönüyle telâfi etmiş durumdadır. 

öyle anlaşılıyor ki, bu geçici 4 ncü madde konul
masaydı tatbikatta kimin parası ne zaman geri veri
lir, hangi safhadan itibaren geri verilir hususu, tartış
malara ve tatbikatta bazı sürtüşmelere sebep olacak 
idî. 

Şimdi, anlıyorum ki, 4 ncü geçici maddenin met
ne ilâve edilmek suretiyle kanunun bu şekilde ted
vini mevzuubahis olduğuna göre, bizim önergemize 
Hükümet ve Komisyon katılmadığına göre, bilhassa 
Hükümetin katılmaması, tatbikatta, sizin istediğiniz 
sürtüşmeleri biz önleyeceğiz, anlamına geldiği dü
şüncesiyle geri alıyorum. Teşekkür ederim, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
Sayın Haşim Benli, Sayın Niyazi Onal, Sayın 

Osman Aykul, Sayın Tufan Doğan Avşargil ve Sa
yın Orhan Senemoğlu'nun önergesi; «Madde 5. Bu 
kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklindedir. 

Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, biz bu konuyu 
Komisyonda ele aldığımızda Temmuz 1975 idi, kısa 
sürede kanunlaşacağını ümit ediyorduk. Bugün büt
çe yaklaşmaktadır, olabilir ki Meclisimizde ve Se
natoda bir süre gecikip, 1977 yılı Bütçesi kabul edil
miş olabilir. O nedenle ve diğer arkadaşlarla da yap
tığım görüşme sonunda önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (C. Se

natosu İstanbul Üyesi) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen bu önerge muvacehesinde yeni al

dığı şekliyle 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde son söz olarak söz isteyen sayın 

arkadaşlarımı evvelâ okuyorum : 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Ekrem Kan

gal, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Osman 
Aykul, Sayın Yasin Hatipoğlu, Sayın Etem Eken. 

Sayın Avşargil, lehte, aleyhte?.. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Leh
te Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lehte. Bütün arkadaşlarımız lehte 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Avşargil, lehte son söz olarak; kı
sa ve özlü olarak. 

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

Köye götürülen yol, su, elektrik gibi devlet hiz
metleri karşılığında köylünün ödemek zorunda oldu
ğu katılım paylarının kalkmasını Yüce Meclisimiz 
kabul etmiş bulunuyor. Bu, geçinme olanakları son 
derece sınırlı köylerimiz için sevindirici bir olaydır. 
Bu açıdan oyum müspet olacaktır. Ancak, bazı konu
larda bir kısım noktalan gözönünde tutmak zorun
dayız. 

Değerli arkadaşlarım, acaba gelişme süreci içeri
sinde olan toplumlarda tüm hizmetler halka devlet 
tarafından mı götürülmelidir, yoksa devlet kalkınma 
ihtiyacında olan topluma yardımcı güç olarak elini 
mi uzatmalıdır? 

Beşer yıllık kalkınma planlarımız bu sorulara ce
vap vermiştir, özellikle, planlar, konuyu geri kal
mış ülkelere özgü bir yöntemle toplum kalkınması 
olarak ele almış ve önemli prensipler de getirmiştir. 
Toplumun kendi yaşama şartlarım geliştirme çaba
larına gönüllü olarak katılması ve bu davranışların 
Devlet tarafından desteklenmesi, toplumun kendi işi
ne eğilmesi, topluluk içinde karşılıklı yardım fikir ve 
çalışmalarım destekleyecek ve daha verimli kılacak 
hizmetlerin de devletçe sağlanması, kısaca halk; ken
di sosyal, ekonomik ve külttürel şartlarını geliştirmek 
için gönüllü çaba gösterecek, devletin çabası bu ça
baya destek olacak. 
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Görüyoruz ki, kalkınma planlarımızdan kalkın
ma biçimi, kalkınmada halkla devİet ilişkileri belir
lenmiştir. Halkın insanlık haysiyetine yaraşır asgarî 
yaşama düzeyine kavuşması için köye yönelen su, 
elektrik, okul gibi kamu hizmetlerinin, altyapı yatı
rımlarının ve sosyal nitelikteki yatırımların gerçek
leşmesinde yine halkın isteklerinin dikkate alınacağı 
ve onların kalkınma hamlesine gönüllü katılmasını 
teşvik edecek gayretlerin artırılacağı öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu planlı kalkınma çaba
larımıza rağmen, hedefe varılamamıştır. Çünkü, si
yasal partilerin, özellikle iktidarda olan partilerin 
tutum ve davranışları, planı programı bir tarafa it
miş; ulusal fayda yerine, siyasi fayda ön plana geç
miştir. Bu yüzden de toplumumuzda sosyal ve eko
nomik denge bozulmaya devam etmiştir. 

Halka hizmetin, köyü ve köylüyü ekonomik güce 
kavuşturmanın yolu bu değildir, önemli olan, halkta 
mevcut olan kalkınma potansiyelini, kalkınma gücü
nü uyuşmamaktır. 

Değerli arkadaşlarım, halkta kalkınma gücü var
dır. Ama bugün bizim toplumumuzda bu güç pasif

tir, aktif hale getirilememektedir. Halkta kalkınma 
gücü dağınıktır, organize bir güç haline getirileme
miştir. Halkta bu güç yetersizdir. Devlet kâfi mik
tarda bu yetersiz güçle halkın kalkınabilmesi için, 
yine halkın isteği ile elini her bölgeye aynı biçimde 
uzatamamışhr. 

Devlet, halkın alın terini, gücünü ve emeğini vur
guncuya, soyguncuya, bir avuç patrona sömürtmeden, 
kendi kalkınmasında kullanabilme yöntemlerini mut
laka bulmalıdır. Bütün dünyada, geri kalmış ülkeler
de, İsveç'ten Tayland'a kadar bütün ülkelerde, top
lum evvelâ kendisi kalkınma yolunda çaba göstermiş, 
devlet buna yardımcı olmuştur. Bundan sonraki Yü
ce Meclisin çalışmalarında bu önemli noktalara dik
kat edilmesi, halktaki mevcut gücü pasif halde bı
rakmaması gerekmektedir. 

Bu Kanunun memleketimize, köylümüze hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Avşargil. 
Kanunun tümünü Yüce Heyetin onayına sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, açık oylama
ların tasnif sonucu gelmiştir, arz ediyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasın
da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının açık oylamasına 188 sayın üye katılmış; 179 
kabul, 4 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Oylama tekrar
lanacaktır. 

Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 

eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi
nin açık oylamasına 211 sayın üye katılmış, 210 ka
bul 1 çekinser oy kullanılmış olmakla oylama işlemi 
tekrarlanacaktır. 

Bu suretle ekseriyetimizin kalmadığı anlaşıldığın
dan, gündemimizdeki kanun tasarı ve tekliflerini sı
rası ile görüşmek için 11 . 1 . 1977 Sah günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.55 

)>••<« 
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VII. - TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Okulumuz ADMMA. ve YO. da sürekli olaylar meydana gelmekte, öğrenim yapılamamaktadır. Maltepe 
Ülkü Ocaklarında karargâh kuran komandolar okul içinde ve dışında sürekli saldırılar düzenlemektedir. 
Güvenlik kuvvetleri taraflı davranmakta saldırganlara karşı kayıtsız kalırken biz yurt sever ve devrimci öğ
rencileri hedef almaktadır. Polisin yetkisi olmadığı halde okul idaresi tarafından görevlendirilerek şebeke
lerimiz toplanmakta ve öğrenim özgürlüğümüz ortadan kaldırılmaktadır. Bu şartlarda okulumuzda öğrenim 
özgürlüğü ve can güvenliği kalmamıştır. 

Anayasamızın 62 nci maddesinin bizlere tanıdığı hak gereğince okulumuzdaki durumun araştırılması ve 
aydınlığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. 

ADMMA. YO. öğrenci Derneği V. 
Zafer Engin 

İzmir Cad. 45/2 
ANKARA 

ADMMA. ve YO. Öğrenci 
Aileleri Derneği Başkanı 

Sevim San 

Adı Soyadı 

Kurtuluş Poyraz 
tlker Demez 
Hayrettin Akkaş 
Fikri Gençer 
Kemal Değerli 
Erdoğan özçiçek 
Turgay Solmaz 
Oğuz Tunca 
Sermet Takazoğlu 
Tank Tan 
Şehsuvar Coşkuner 
Muzaffer Gençer 
M. Nuri Saygılı 
Emrah Soyver 
Cemal Sürücü 
Hamit Gttrsu 
T. M. Türkmen 
Veysel öztan 
Süha Aray 
Muzaffer Gürel 
Abdullah tnceişçi 
Sedat Kayıhet 
Mehmet Sarıca 
Babür Üstündağ 
Kuddusi Aksoy 
Ali Fahri Peker 
Hüseyin özer 
Bayram Üstüner 
Mustafa Tutal 

ADMMA. ve YO. öğrencileri 

Sınıf ve No. m z a 

Ak. Mak. 4. 
Ak. Mak. 4. 
Ak. Mak, 4. 
Ak. Mak. 4. 
Ak. Mak. 4. 
Gün. Mak. 3. 

4087 
4077 
4010 
4005 
4032 
5329 

Gün. Mak. 3. 5469 
Gün. Mak. 3. 5485 
Gün. Mak. 3. 5220 
Gün. Mak. 4-A 
Gün. Mak. 4-A 
Gün. Mak. 4-A 
Gün. Mak. 4-A 
Akd. Elek. 4. 
Akd. Elek. 4. 
Akd. Mak. 4. 
Akd. Elek. 4. 
Gün. Mak. 4. 
Gün. Kimya 4. 
Gün. tnş. 3. 
Gün. Mak. 4. 
Gün. Mak. 4. 
Gün. İnşaat 3. 
Gün. Elek. 3. 
Gün. Elek. 3. 
Gün. Kimya 2. 
Gün. Mak. 3. 
Gün. Mak. 4. 
Gün. İnş. 3. 

İmzalar mevcuttur. 
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Adı Soyadı Sınıf ve No. İ m z a 

A. Abdullah Eren 
Can Özakman 
Nermin Atakan 
Nükhet Tekbaş 
Taner Başuçar 
Muhittin Öncel 
Selim Afacan 
Mevlût Kıhnçoğhı 
Hamdı özel 
Osman Budak 
Metin Dal 
Ahmet Kılıç 
Mustafa îyiol 
Gürkan Can 
Hasan Kaç 
Mesut Ceylan 
Mustafa Tunç 
Metin Heven 
Rahmi Yüce 
Hüseyin örsel 
Mustafa A. Can 
Hikmet Başkurt 
Nüvit özkütük 
Ülker Eyüp 
Mehmet Kayhan 
Mahmut Aslan 
M. Ali Acartürk 
Süleyman özcivelek 
Erol Celepsoy 
tlyas Aktaş 
Mustafa Köse 
İbrahim Zırhlı 
Zafer Ergin 
Selim Dağdoğan 
Hasan İleri 
Yaşar Balık 
Ercüment Aksoy 
Hüseyin Karaman 
Suna Aydoğmuş 
Çağlar Coşkuner 
İlhamı özay 
Neslihan özden 
Erdal özbelen 
İbrahim Balkanay 
Nazım Yıldırım 
Hüseyin Özgül 
Fethi Epli 
Haydar Mutlu 

Gün. Mak. 4. 
Gün. Mak. 2. 
Akd. Mak. 3. 
Akd. Mak. 3. 
Ak. Elek. 4. 
Ak. Elek. 4. 
Gün. tnş. 2. 
Gün. înş. 4. 
Gün. Înş. 2. 
Gün. Înş. 4. 
Akd. tnş. 2. 
Ak. Mak. 4. 
Ak. Kimya 5-A 
Gün. Înş. 4-B 
Ak. Kimya 5-A 
Gün. tnş. 3-A 
Gün. Mak. 3/A 
Gün. Mim. 2/B 
Gün. Kimya 3-B 
Akd. Mim. 3. 
Gün. Mim. 2-B. 
Gün. Mim. 2-B. 
Gün. Elek. 4/A 
Gün. Mim. 4/B 
Gün. Înş. l/A 
Gün. Elek. 2/B 
Gün. Elek. 2/B 
Akd. Mak. 2. 
6. Elek. 3. 

Akd. Mak. 3. 
Akd. Mak. 2. 
Akd. Mak. 2. 
Gün. Elek. 4. 
Akd. Elek. 2 
Gün. Mak. 2. 
Gün. Mak. 3. 
Gün. Elek. 3. 
Akd. Mak. 2 
Akd. Mim. 1. 
Gün. Elek. 3. 
Gün. Elek. 3. 
Gün. tnş. 2. 
Gün. Înş. 2. 
Gün. Kimya 4. 
Gün. Kimya 4. 
Gün. Mak. 4. 
Gün. Mim. 1. 
Mak. 1. 

İmzalar mevcuttur. 
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Adı Soyadı 

.Taki Özkan 
İbrahim Süzeri 
Arif Argun 
Güneri Pınar 
Kemal Şevk 
Hikmet Ünlü 
Halûk Arman 
Murat Tuncer 
Korhan Doğu 
Davut Alarbay 

1 Ali Akça 
1 Simin Timuroğlu 
1 İsmail Saygılı 
1 Ömer Ulusoy 

Hüseyin Dikme 
1 Hakkı Anan 
1 M. Akın Kılıç 
1 Semiha Eryılmaz 
1 Ali Naki Mert 
1 Fuat Bozkurtoğlu 
1 Hidayet Cürkezoğhı 
1 Hülya Yiğit 
1 İlhami Ulusal 
1 Hatice İrem 
1 Nilüfer özarsüz 
1 Metin Yücel 
1 Ufuk Civelek 
1 Belgin Aydın 
1 Handan Mit 
1 Yaşar Balık 
1 Mustafa Saltan 
1 Kâzım özcan 
1 Bedri Tekin 
1 Levent Dağıstan 
1 Serhat Deniz 
1 Telkin Yılmaz 
I Şeydi özcan 
1 Ümit Cantürk 
1 Mahmut Hız 
1 Tayfur Çakmak 
1 Ayfer Koltuk 
1 Sihom Camus 
1 Nilüfer Gündoğan 
1 Şahin İncesulu 
1 Veysi Alp 
1 Suna Aydemir 
1 Sezer Altun 
1 Fezile Hüseyin 

M. Meclisi B Î 29 6 . 1 . 1 9 7 7 

Sınıf ve No. 

Mak. 1. 
Gün. Mak. 4. 
Gün. İnş. 2. 
Gün. Mim. 4. 
Gün. Mak. 4. 
Gün. Mak. 4. 
Kimya 2. 
Makine 4. 
3. 3077 
3-B. Kimya 
3-B. Kimya 
3-B. Kimya 
İnş. 2-A. 
İnş. 2-A. 
Gün. Mak. 3-A. 
Maden 4. 
Mak. 3-A. 
Kimya 3. 
Mak. 3-A. 
Ak. Mak. 3-A. 
Ak. Mak. 3-A. 
Kimya 3-A. 
İnşaat 1-A. 
Kimya 3-A. 
Kimya 3-A. 
Makine 3-A. 
Mimarlık 3-A. 
Akd. Mim. 4. 
Mim. 4-A. 
Gün. Mak. 3-A. 
Mak. 3. 
Gün. İnş. 1-A. 
Gün. Mak. 4-3. 
İnşaat 1. 
Mak. 3. 
Mak. 3-A. 4470 
İnş. 4-A. 2208 
Akd. Mak. 4. 
Akd. Mak. 4. 
Kimya 3. 8828 
Akd. Kimya 3. (3573) 
Kimya 3. (7846) 
Mim. 4-A. 1029 
İnşaat 1. YO. 
Akd. İnş. 4. 2056 
Akd. Mim. 1. 2003 
Mimarlık 2-A. 1696 
Mimarlık 4-A. 1098 
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Adı Soyadı 
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Sınıf ve No. 

O : 1 

t m z 

Gülafsan Ulaş 
Ayşe Önden 
Zahide Özkan 
Cavit İyem 
Hüseyin Kılıçarslan 
Cihat Severcan 
Meral ilbay 
Gülseren Kaymaloğlu 
Asude Böytürkün 
Gülser Çömez 
Tahsin Toker 
Mustafa Besluz 
Yakup Akyol 
Cevdet Uygurer 
Veysel Gündoğdu 
Namık Kemal Değerli 
Salih Gazozcu 
İsmail Sungur 
Aydın Kırmızı 
Sevim Benli 
Nurhan Tilgen 
Ayla Zager 
Vahit Taşkıran 
Secattin Zor 
Ahmet Deveci 
Alişan Akbulut 
Dursun Veyham 
Güven öser 
Ali Osman Eray 
Müjdat Karaca 
Oğuz Yalçın 
M. Tuğrul Erolem 
Vermin öztunç 
Teoman Büyükçmar 
Selçuk Taş 
Ahmet Eğin 
Süleyman Koluaçık 
Ayşe Levent Satenci 
M. Emin Baykal 
Serhat Baysan 
Servet Şengül 
İzzet Kurtuluş 
Erdoğan Karaahmet 
Mustafa Karaman 
Arif Argun 
Halil Tolak 
Bekir Karaman 
Kadir Boran 

Kimya 2-B. 
Kimya 2-A 5067 
Mimaride 2-A 2085 
Kimya 3-B. 9008 
Maikne 3. 1940 
Mimarlık 5. 12926 
Mimarlık 2-A. 9106 
Makine 2-A. 3057 
Mimarlık 2. 2143 
Mimarlık 3. 2094 
Makine 4. 644 
Makine 4. 624 
Elektrik 2. 4092 
Makine 4. 640 
Akd. Mak 4. 
Akd. Mak 4. 
YO; Kim. 3-A. 
Akd. Elek. 2. 
Gün. Elek. 3. 
Akd. Mim. 4. 
Akd. Mim. 4. 
Akd. Mim. 4. 
Akd. Mim. 4. 
Akd. Mim. 4. 
Akd. Mim. 4. 
Akd. Mim. 4. 
Gün. Mim. 4. 
Akd. Mak. 4. 
Akd. Mak. 4. 
Gün. Mim. 4. 
Akd. Mak. 2. 
Gün. Mira. 3. 
Gün. İnş. 3. 
Ak. Mak. 4. 
Ak. Mak. 4. 
Ak. Mak. 5. 
Ak. Mak. 2. 
Ak. Mak. 2. 
Gün. Mim. 1. 
Gün. Mim. 1. 
Gün. Kimya 4. 
Gün. Kimya 4. 
Gün. Kimya 4. 
Mak. 2. 
İnşaat 2. 
Makine 4-C. 
Makine 4-C, 

İmzalar mevcuttur. 
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Adı Soyadı 

M. Meclisi B : 29 6 . 1 , 1977 

Sınıf ve No. 

O : 1 

i m z a 

H. Bahi Kurtoğlu 
Salih Erer 
İsmail Bayram 
Hüseyin Erdem 
Şevki Çınar 
Ferhat Seyman 
Uğur Demir 
Halil Türkaslan 
Mazhar Göncuoglu 
Şevket Yücel 
O. Oktay Turgut 
Giinay Afyonlu 
Miktet Dönmez 
Sevgi Aksu 
Atıf Kabukçu 
Sabri Dönmez 
Yadigar Kara 
Naîân Böyükyıl 
Nuran Güner 
Fatma Uzman 
Hatice trem 
Davut Alanbay 
Yüksel Özden 
Şimşek Görücü 
Hadi Halat 
Derya Tokmakcıoğiu 
Reha Kalafatçı 

Mak. 2-B. 
İıış. 3-B. 
Akd. İnş. 3. 
Akd. Mak. 4. 
Gün, Elek. 3. 
Ak. tnş. 3. 
YO. Kimya 4. 
YO. Kimya 4. 
YO. Kimya 4. 
Gün. tnş. l/A. 
Akd. Mak. 2. 
Gün. Elek. 3. 
Akd. Mak. 2. 
YO. Mim. 4. 
ADM. YO. 
ADM. YO. 
Mimarî 3. 
Mimarî 3. 
Mimarî 3. 
Kim. 3. 
Kim. 3. 
Kim. 3. 
Kim. 3. 
Makine 2. 
Makine 2. 
Gün. Mim. 2-A. 
Mim. 2-A. 

İmzalar mevcuttur. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasmda Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna/ Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylarm Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Osman Cer-aıı 
M. Rauf Kandemir 
Cahiiit Kayra 
I. Hakkı Köylüoğlu 
Feriiha Fatma öztürk 
Fikri PehMvanlı 
önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Sabahlattın Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
öme>r Buyrukçu 
Abdfurrahim Erdem 
Fahrd özçe lk 

ARTVİN 
Sabit Osmatı Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Geçersiz oy 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
188 
179 

4 
. " 4 • ' . 

1: -
258 

4 • 

[Kabvl edenlerJ 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
ilhan Aytekin 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Harım Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Etem Eben 
Kasım Parlar 

DENIZLI 
Hüseyfcı Erçedik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recaâ Üsfcenderoğ-lu 
Hali t Kahraman 

EDÎRNB 
ilhama Ertem 

ELÂZIĞ v ; 

Ömer Naimi Barım 
Rasim Küçüikel 
A. Orhan Seii'emöğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsa .-.•,- • 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi . 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Alüıye Koksal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 

GİRESUN 
Nizamettin Erişmen 
IbrahJkn Etem K^çpglhı 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tunoer 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Musıtafa Cesur 

İÇEL 
Oral Maviogltı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basit Akglirây 
Orhan Birgit 
t Fehmi Oümaliöğlu 

Vahit Ya?ar Çalın 
A. Bahir Ersöy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurruhman Köksal-
oğlu 
Necdet ökmen 
ilhan özkay 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
Şükriye Tojk 
ihsan Toksan 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 

İZMlR 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Şinasi Ösma 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet ö^çfeü 
Ahmet Tevfik Paksu ' 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Öemiil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdâ Kedkün 
Has&Ei Tosyalı 
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KAYSERİ 
Tufan Doğan Avfargdl 
Cemal Cebeci 
Selçuik îmamopu 
Hasrettin Naküboğiu 
Meöımıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
KemâiMtıin Gökakın 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köikbudak 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 

MANİSA 
Veli Bakırh 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali DÖğerli 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri DÖrtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
AFYONKARAHÎSAR 

Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan ( t Ü.) 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl TaraoMvğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ah Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet NeMİ Ofktay 

SİVAS 
Enver Akova 
Ekrem Kangal 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yaırdımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Orhan Alp 

TOKA? 
İsmail Hakkı Biriler 
FeyzuUath Değer! 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çafloroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
İhsan Bedİrhamoğlu 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

Oğuzhan Asiitürk (B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet EvÜyagil 
Mustafa Im&rzalıoğlu 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırılkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevait önder 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 

Mehmet Emin Sungur 

ESKİŞEHİR 

Niyazi Onal 

ANKARA 
Muammer AJıcı 

[Çekinserhr] 

ESKİŞEHİR I GAZİANTEP I SİVAS 
Murat Kâhyaoğlu j Mehmet özmen | Ahmet Arıkan 

(Geçersiz Oy) 

ANKARA 
Oğuz Aygün 

[Oya Katılmayanlar] 
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Hasan özçelik 
Yusuf Ziya Yıağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
îsa Ayhan 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Oihat BMgehan 
Neeatc Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (1. Ü.) ( 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 
Abdî Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Aea/r 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye. Gülsen 
Hasan Sever 

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

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
İhsan Tombuş 
Turgut Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Koriknıazean 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaırioğlu 
Bahattih. Karakoç 
Mahmut Kepollu 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
VeH Güüikan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
At iM Atdlâ 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hasan Çeftinkaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Ras&m CSnİBÛa 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Zekâi Yaylalı (LÜ.) 
İsmail Haikkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğdu 
imam Hüseyin îneioğhı 
Mehmet özlkaya 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokua 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
M. Eımin Turgutaüp 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akboyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikadl İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Re§a 
Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürspy 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Boz/beyli 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat ölçen 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
Ilhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 

Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfalkâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasdn Bozikurft 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Olkyıay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhanı 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Kâmil özsarıyıldıız 

KIRKLARELİ 
Tankut AkaJlin 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR ' 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Günıeş 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşli 

KONYA 
Reşat AOssoy 
Şener Battal 
Bahri Da,ğda§ 
Necmettin Er bakan (B.) 
Mustafa Kubilây îmer 
M. Neoatâ Kalaycıoğilu 
özer ölçmen 
Fafruik Sükaın 
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Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca (1.) 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (Bşk. V.) 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 

RİZE 
0. Yılmaz Karaostman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN . 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
tdris Ar ı tan 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçm Oğuz 
Tevfilk Fikret övet 

[Açık Üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

SÎVAS 
N. Nazif Arşla» 
Vahit Bozath 
Ahrneıt Duıralkoğılu 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa TimM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Nilhan llgünı 
ömıer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Âdil Alli Gineıl 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Celâl Bucalk 

elikler] 

1 
1 
1 
1 

Necmettin Gevheri 
Mustafa Kıılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmav ' t i u u i v i JL U I H C M - J 

VAN 
Muslin Göretntaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
AiM Fuat Eyüpoğlu 
Nedlim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoi 
Bülemt Ecevat 
Orhan Göneüoğılu 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

»•41 
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Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 10 Eşit 
Taksitle Faizsiz ödenmesine İlişkin Kanun Teklifine Verileıı Oylann Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmak 
Süleyman Mutki 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hüsnü Cahıit Korkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Osman Ce^an 
M. Rauf Kan demir 
Cahit Kayra 
I, Hakkı Köylüoğlu 
Feriha Fatma öztürk 
Fikri PehOiivanlı 
Önder Sav 
Ilyas SeçOrin 
Satbahattdn Selek 
H. Turgut Toiker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ihsıan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abchırralhim Erdem 
Fahri özçeliik 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 211 

Kabul edenler : 210 
Reddedenler : — 

Çekinseırler ; 1 
Geçersiz oylar : — 

Oya katılmayanlar : 235 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Ostmatı Avcı 
Ekrem Şada Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
ismet Sezgin 
Behîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
ilhan AyteMn 

BİTLtS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Hüseyâsa Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reeıaıi Itslbenıderoğkı 
Hailiit Kahraman 
Mahmut Uyanıık 

EDİRNE 
llhami Ertem 
ilhan Işık 

ELÂZIÖ 
Ömer Naıimi Barım 
Rasiim Küçülkel 
A. Orhan Senemoğtlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeitinbaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğhı 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Nizamettirk Erkîmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabri ince 
Mehmet 8önmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu. 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Orhan Birgit 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurruhman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
A. Doğan öztunç 
İlhami Sancar 

Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye Tok 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
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Âdil Demir 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türikcan 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet öz'dıal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Arasilı 
Cemdi Ünal 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Taııkut Akalın 
Mehmet Ata,gün 
Mehmet Dedeoğlu 

KOCAELİ 
İbrahıim Akdoğan 

KONYA 
İsmet Büyüfkyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
ICemâlettdn Gökakm 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kötkbudak 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
11 ter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tmıcel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Hallil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

Mehmet Zeki T ekin er 
Ragıp Üner 

NIGDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar' 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
tlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaka Car ti 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Z:ila.n 

SIVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

(Çekinser) 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

[Oya Katılmayanlar] 

Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 

Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan (î. Ü.) 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzulilah Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedk'hanoğlu 

YOZGAT 
İhsan Arsılan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anado-1 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zekd Okur 

Oğuz Aygftn 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagül 
Mustafa İmirzalıoğlu 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırııkoğlfu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan özçeilik 
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ANTALYA 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIK 
İsa Ayhan 
Nahi't Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Ekeı 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BtLECÎK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
H. Celâl ettin Eznıan 

BÎTLIS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işıik 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önıadım 

. H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 

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

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtdf Ensarioğlıu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepodu 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atıilâ 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisdii 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 
İsmail Haikkı Yıldırım 

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

G/VZİANTEP 
İbrahim Hortoğllu 
İmam Hüseyin încioğlıu 
Mehmet özlkaya 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemaıl Çiilesda 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yulnraz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan AkkoyunlU 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail tlçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz (î. Ü.) 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
Hüsamettin Tiyanş&n 
Necdet Uğur 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Pamuk 
Ali Zülfiikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozikurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemaıl Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskdn 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk Imamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşd 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necata Kalaycıopu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca (İ.) 
Ahmet Bu İd anlı 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
(Bşk. V.) 
Haydar Özalp 
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ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk, V.) 

JUZB 
0 . Yılmaz Karaoşraan-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif Lslârn 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysa] 

SİİRT 
îdris Arıkan 

SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfifk Fikret övet 

SİVAS 

Enver Akova 
N. Nazif Ars'laaı 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tknisd 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

[Açık Üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Halil Başol (B.) 
Ndıhan llgün 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
Cevat Atılgan 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Âdil Ali Oinol 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 

TUNCELİ 
Nihat Saltuk 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil MilH 

tetikler] 

1 
1 
1 

1 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 

Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

îlhami Çetin 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Kâr aka 

Yekûn 

**•* 
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EK : 2 

(10/143) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN TAM METNİDİR. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek malumlarıdır ki mahallî idarelerin halka en yakım belediyelerdir. Belediye, kendini seçen belde 
halkının sosyal yaşantı, sağlık hizmetleri, gıda kontrolü, trafik, aydınlatma, temizlik, tedvin ve tekfin hiz
metleri dahil bütün sosyal yapı faaliyetleri olan şehirleşme, yerleşme ve mümasili hizmetleri görmekle mü
kelleftir. işte 1973 yılında istanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi 4 büyük şehrimizin başına, solcu olduk
larını makamı iftiharla söyleyen ve solculuğu süfliyet ve fukaralık simsarlığı kabul eden 4 C. H. P.'li kişi: 
Halka ucuz ve temliz gıda çöpsüz ve stimeksiz şehir, gürül gürül bol su, kesilmeyen elektrik, devamlı yanan 
havagazı, her evin kapısına süt, geniş ve geçişi kolay bulvarlar, havası temiz ve kirlenmemiş şehirler, fakir 
mahallesi ile zengin mahalle farkı kalmamış bir İstanbul gibi sloganlarla kandırarak, belediye başkanı olmuş-
tauıdır. Ancak Bededüıydleri elerine geçir dükleri günden iti baren, bütün belediye hizmet yerlerini C. H. P.'li militan
larla 1974 affından faydalanma anarşist ve solcuların arpalığı haline getirmişlerdir. Bunların en pervasızı 
olan Ahmet îsvan nam kişi, değil İstanbul halkına hizmet götürmek, aksine mevcut hizmetleri bile mefluç ve 
işlemez hale getirerek ne belediyenin yatırımları; hatta işçi maaşlarını bile ödeyemez hale getirmiştir. Ne 
hikmetse C. H. P.'li yüksek dereceli memurlarla, anarşist mahkûm memurların ve kendi maaşını munta
zaman alan Ahmet Isvan adındaki zat, Belediye Temizlik İşçilerinin maaşlarını ve ücretlerini ödememekte 
ısrar etmiştir. Belediyenin bir mahallî idare olduğunu, bütçesinin Devlet bülçesi ile irtibatlı olmayıp kendi 
gelir ve giderleri ile tanzim edileceğini, reis olmadan bilmesi lâzım gelen kişi Ahmet Isvan her geçen gün 
İstanbul şehrini, pislik, süfliyat, yokluk, karanlık ve başıboş bir maşatlık haline getirmeye başlayınca, ken
di suçuna bir ortak aramaya başlamış ve Hükümeti muhatap seçmiştir. Kendisi gibi bir aşırı solcu işçi ku
ruluşu olan DİSK ile, muvazaa haline girerek güya Hükümetten para sızdırmak için, bizzat ve bilhassa, 
sendikayı teşvik ederek; kendi makamım bile işgal ettirerek Devlet mehabitini ihlâlde bir beis görmemiştir. 
Solculuğu halk hizmetlerini durdurmak, pislik, kargaşa ve anarşi sanan bu zat, belediye gibi her sınıftan va
tandaşın hizmetinde olan bir müesseseyi, «Ben her yerde politikacıyım» da demek suretliyle aşırı bir solcu 
partizan olduğunu ima etmiştir. İstanbul halanın % 64'ü C. H. P.'lidlir dernek suretiyle, bir balkıma Tür
kiye'de C. H. P.'li olmayanlara yaşama hakkı yoktur, onların ekmekleri elerinden alınıp açlığa mahkûm 
edjlecek; fakat onların yerime vatan haMktera mahkemelerce tescil edilmiş oiamlar dahil, C. H. P.Tli ve 
solcular (ikâme ediliecektir diyebilmiştir. İşveren dunimunıda olmasına rağmen, işçiye muhatap olmayarak 
meseleyi Hükümete sirayet edinmesi solcu provokasyonlarının nelere kadir olduğunu gösternıeifctedör. Osman
lı iıdıaresii dahil, bugüne kadar hiçbir Ş ĥıremıiıni, hüçbir belediye reisi zamanında İstanbul şehri bu kadar feci 
bir muameleye mâruz kataamıştır. İstanbul halkına reva görülen bu muameleler, sol düşüncenin Miliyetçti 
Hükümette açtığı savaşın bir görüntüsüdür. Müılkliye müfettişlerinin yaptıkları araştırmalara göre, belediye
nin bankalarda 600 milyon liralık bir mevcudu ve bir senedir İstanbul halkından tahslil edilmeyen 2 milya
ra yakın su, elektrik ve havagazı paraları vardır.. Bunları tahsil etse hem TEK Genel Müdürüne olan 600 
milyon liralık borcu ödenecek ve hem de işçilerin ücretleri bir yana hatta yatırımlar için bile para bulmak 
mümkün ilken, bunlan yapmayıp mütemadiyen Hazineden para talep etmek saımlimiıyetle kabilü telif de-
ğMır. Bütün Türk vergi mükeieflerirıin Kastamonu'nun, Adıyaman'ın, Artvin'in, Siirt'in ve bütün Türk 
Milletinin tüyü bitmemrş yeıtümtarün kuruş kuruş verdikleri vergilerle toplanan Haziind maliyenin bu tahsisa
tını, İstanbul'un Şişi, Oamanbey, Beyoğlu, Adalar ve Kadıköy'ün sosyalist zengıin muhitlerine ve salon zen
ginlerine belediye hizmeti götsün diye tahsfoinıi istemek her hailde enternasyonal sosyaılizmıin yenli bir ürünü
dür. 

Yapılan araştırmalara göre Üsküdar Belediye Şube Müdürü; kendi imkânları ile temizlik işçilerine öde
me yapmış ve Üsküdar'ın temizlik işini yürütmeye çalışmışsa da İstanbul'un ilerici sosyalist Belediye Reisi 
«Buna rağmıan niçin para ödüyorsun dlıye» hizmetlerin durdurulmaısı işinin; bizzat Ahmet Isvan tarafın
dan yürütüldüğü fikrini teyit etmektedir. Her fırsatta halk, halk diye bağıran ve aslında halkı sarî hastalık
lara, ppslliğe ve ölüme terk edecek, çöp yığınları ile c'hanın iki yakasında, baha biçilemeyecek değerlerin sa
hibi, İstanbul'u alan Fatih'in mezarını bile çöp yığınları altında bırakan ve bu suretle Ahmet İsvari'ın her 
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beyanı yalan ve iftiradır. Şöyle ki, bugüne kadar bir yılda İstanbul belediyesine Hükümetçe 600 milyon 
Hükümet yardımı yapılmıştır. Halbuki A. P.'li İstanbul Belediye Reisi Fahri Atabey'e .130 milyon yardım 
yapılmıştır. Buna rağmen Fahri Atabey bugün bütün istanbul halikının gözleri içinde ışıldamaiktadır. Bir 
Aksaray geçidi, gecekondu yolları, ilâve su tevsiatı g bi hizmetler münhasıran belediyenin kendi imkânları 
ile temin edilmiştir. Ahmet İsvan, kimi yerde aczini kanunların ve mevzuatın eskıiliğine (Çağ dışı) kimd 
yerde belediye gelirlerinin düşüklüğüne vermek suretiyle, İstanbul'u yaşanmaz hale getirmliştir. Belediye
nin parası yok diyen Ahmet İsvan C. H. P.'li militanlarla, solcu •militanları işçi kadrosunda gösterip kendi
lerine 12 000 lira ile 25 000 Kıra arasında ücret ödemektedir. Hele mezbahada öküz kesicisi kadrosu Mıe bir mi
litana 15 000 lira ödendiği kemdi beyanlanndlandır. Bu suretle görülmektediırkli istanbul Belediye Relisi 
Ahmat isvan gere/k vazifeten ifaya mecbur olduğu hizmetleri yapmak bir yana, halkın sağlığı il'e oynamak, 
Belediye Kanunları ile Umumî Muvazeneye ait Kanun ve nizamları çiğnemek, partizanlık suretiyle rüşvet 
ve suiistimallerin varlığını kabul edip tedbirini aknıamalk, halk'kı olmayanlara maaş ve prim suretiyle bes-
Jemelk ve buna rnümaslil daha birçok suçu işlediğine dair birçok emare mevcuttur. Bu sebepten, istanbul Be
lediye Reisi ile ona yardımcı olanlar ve belediyeyi ele geçirenlerin durumunu ortaya çılkarmak .maksadı 'ite 
içtüzüğün 102 ve Anayasanın 88 noi maddesi gereğince Meclis Araştırması açılimasınıa dair muamele icrasını 
rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muğla Milletvekili 

ve 9 arkadaşı 
Ahmet Buldanh 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

29 NCU BİRLEŞİM 

6 . 1 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

il. — 5 . 6 . 1975 toliıhl, 1905 sayılı Kanıunun uy-
guıüaîmiajsainja İlişiklin Mileit Miecdüsli Hesıapllairını IncieiLe-
ıme Korniisyonu raporu, (5/501) (S- Sayıisı : 429) (Da-
ğııtımfa taırülhd : 6.1.1977) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12 . 5 . 1976) 

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

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

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

maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-: 
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı ve 9 arka* 
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir-! 
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec-s 
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

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

4; — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 arka-? 
daşmın, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu-» 
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-* 
nnca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner* 
gesi. (10/21) 

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

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

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 



tama'k amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

15. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 ncıv 

Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

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

edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

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

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

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

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

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

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

14. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ-

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

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

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

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

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nei, Millet Meç-



lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaıilı ve 9 
arkadaşınım, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça-
tişmaflarımım nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/39) 

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

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzemi yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

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

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

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsınıtıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
içim alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
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i bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
} arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle

rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır. 
sa Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıy« 
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma-

I sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 
30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 

9 arkadaşınım, müstehcen neşriyat ile Türk sine
macılığımın soranlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi^ 
(10/46) 

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlıı 
ve 9 arkadaşımın, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasamın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 

i nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerim bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/49) . 

34. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Mecls Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/50) 

35. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerdb 
meydana gelen olaylarım nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa-

I nın 88 nci, Milet Meçlisi içtüzüğünün 102 nci mad-



dîeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açılmasına 
iişkıin önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
fi 0/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
affcadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Muftafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec-
is Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arfcadiaşmm, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlar; konusunda, Anayasa
nın 88 noi. Millet Meclisi tçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Maihkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rımca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme allım poütikası-
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nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün' 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/58) 

44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

45. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca hir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle. Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca- bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının. Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

51. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıldığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

52. — Burdur Milletvetkilıi Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Müiet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması 
na ilişkin önergesi. (10/68) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gereki' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

54. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesiodeki. olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

55. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Miclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73) 
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j 57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa 
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olavının sorum 
kılarını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş 
kin önergesi. (10/74) 

58. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu- Meclis Araştır-

I ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 
59. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 

ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyh, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

60. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
l 1 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

61. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

62. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç 
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim ySürımı olarak 

| kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
ı nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin Önergesi. (10/80) 

i 63. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada-
I sının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
j amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü

ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec-
[ lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 



64. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında /apıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 10(2 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına diskin 
önergesi. (10/82) 

65. — Hatay MliffletvektiM M̂aÜiilk. Yaman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

66. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 'lişkin öner
gesi. (8/8) 

67. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

68. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusa! bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin 
önergesi. (10/84) 

69. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usurrii ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

70. — ^Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme' Alhnsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>aana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îçtüzüalnün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

71. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
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Teşkilâtı'mn, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının Komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleni uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

73. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

74. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili-
ğimizân gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

75. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ."lişkin 
önergesi. (10/90) 

76. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

77. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecîis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişüere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 



amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
'Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

79. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

80. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12, 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

82. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

83. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclîs Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

84. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile Ödediği 
vergi miktarım ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
üişkin önergesi. (10/99) 

85. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

86. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

87. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

88. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DlSK'in Taksim Meydanında yap-
t^ı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

89. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

90. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

91. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kîli İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

9.3. — tzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına' ilişkin önergesi. (10/107) 

94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

96. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

91. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111)-

98. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

99. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Mecüs Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 
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100. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

101. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/116) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plaka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

107. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
lana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 



108. — Hatay Milletvekili Sabri tnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) , 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşmin, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açdmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

114. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşmin, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

115. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

- 116. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin sokanlarını ve çö
züm yollarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

117. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana< 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

118. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

119. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mliîeı 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-: 
gesi. (10/133) 

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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124. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının,. Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

125. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

126. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

127. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

128. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen

lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

4. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

6. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

7. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
karandan sözlü soru önergesi. (6/55) 

8. — Yozgat Millötvetkili İhsan Arsi'an'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

9. — İçel Mi'lleitvelkiili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

10. — Kastamonu MilIdtvelkli Mehdi Kösikin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

11. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

12. — Denizli Milleltivek ili Sami Aslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

13. — İstanlbul Milleitvelkili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

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



14. —- Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

1.5. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

16. — Anlkara MıMetvelkili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

17. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87i 

18. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraiktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşları/un 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

19. — İçel Miİetvelkii İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

2Q. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

21. — Muğla Milletveikiili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

22. — Sivas Milletvelkili Elkrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

23. — Şatosun Milletvelkili Hilmi Türmen'in, 
«Tünk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve [çişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

24. — Kocaeli Milletvelkili Södat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

25. — Muğla Milletveikiili Ahmeit Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

26. — Afyonlkarahisar MiUeltvdkili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

27. -•— Hatay Müleitıveık'ili Saıbri İnce'nin, yemelk 
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

28. — Balıkesir Miileifcvelkili İlhan Ayteikin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

29. — Kastamonu Miilletvelkili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

30. — Kastamonu Milletveikiili Mehdi Ke'slk'in'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

31. — Burdur Milleltvelkili Failk Kırbaşh'nın, Türik 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm-: 
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

33. — Muğla Mileltvelkrili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

34. — Muğla M'illetveikilü Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

35. — Kahramanmaraş Milletvelkili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırlan içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

37. — İstanlbul M'illetvdkili Hüseyin Özdemıir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

38. — Artvin MlillötveikiHi EikreJm Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

39. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 
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40. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ıh, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

41. — İstanbul Miltefcvelkiü Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

42. — Salkanya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

43. — Çanakkale Milletvekili Zeikiye Güfeen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

44. — Anikara Milletvekili Necdet Evliyagiil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

45. — İzmir Milletve'kilii Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
(ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (•) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
fürk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet BuManiı'nın, 
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

48. — Balıikesir Milletvekili Cihat Bügehatı'm, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

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

5Q. — Muğla MilMvelkili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

51. — İçel MiHetveöciK Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*)• 

52. — İçel Milletvekili Süleyman Şîmşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk «< Sovyet siyasetine îlişkiü Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (o/l40) 

54. — Muğla MjlfclövdkM Ahmet Buldanlı'nın, Of-
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

55. — İstartbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

56. — İçel Milfetvelkil'i Rasirn Gürsıoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

57. — Ankara MJlkMtili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

58. — İçel MHletvdktfi Süleyman Şümşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinelde mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

59. — İçel Milletveüdİi Süleyman Şiımtşeik'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigerta ödenti-
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

60. — Hatay M'illetvelkili Mehmet Sönimez'in, 
1974 yılmda İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

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

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

63. — Mardin Milletvekilli Ntırejitin Yılimaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

64. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

65. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövun, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 
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66. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

67. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

68. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

69. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

70. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parîar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

71. — Samsun Milletvekilli İrfan Yankutan'm, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü s"oru önergesi. (6/174) 

72. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

74. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

75. — Istaribui Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

76. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

77. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

78. — Urfa Milletvekilli Abdülkadlr Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

79. — îzmıiır Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

80. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri* 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

81. — İçel Milletvekilli Süleyman ŞimşekUn, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

82. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ* 
tu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 1 

83. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen* 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

84. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka* 
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

85. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan-; 
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

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

87. — Sivas Milletvekili Mustafa Tdmisd'nıin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara üişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

88. — Adana Milletvekili İller Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline üişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner* 
gesi. (6/203) (*) 

89. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan* 
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

90. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

91. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'm, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

92. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 
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93. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

94. — Kahramanmaraş Milletvekili Halıit Evlıi-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
'bazılarının siyasî toplantılara katıldıMarma ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi; (6/192) 

96. — Samsun Milletvekilli Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baffloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını gedkıtirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi. 
(6/195) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ontıa Doğu Teknik Üniversitesraıdeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

98. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

99. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Tıınizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

10CL — Antalya Milletvekili Fahri ÖzçelikUn, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

101. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

102. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

103. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

104. — Ordu Milletvekili Senali Yazıcı'nım, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık. bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

ICC. — Muğla Mıilletvekiili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

107. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'uın, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) (*) 

108. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*.) 

109. — Siirt Milletvekili Neb.il Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/232) (*) 

11Q. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

111. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

112. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

113. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nlin, Hatay 
iline .atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

114. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

116. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

117. — Muğla Milletvekili Halil Derensin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi, (6/237) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanımdan sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

http://Neb.il
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119. — Balıkesir Milletvekili, Necati Cebe'nim, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidarm'mn, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

121. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C, H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

122. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekl tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

123. — Çorum Milletvekilli Btem Eken'in, kamu 
kuraluşlarinda yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

124. — Kars MÜlletvekiil Doğan Araisfh'mm, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

125. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

126. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

127. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
imam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi. (6/247) (*) 

128. — Çankırı Mâlletvekili M. Ali Arsan'ın, ba-
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle iligüi sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/248) (*) 

129. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysai'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

130. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gülin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

131. — istanbul Milletvekili Mehmet Emiin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/251) (*) 

132. — Muğla Milletvekilli ' Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 

ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

133. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Milî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi. (6/252) (*) 

134. — Kocaelli Milletvekili ibrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikasüere ve alman korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

135. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir^ 
lere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi. 
(6/253) (*) 

136. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

137. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

138. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düzıiçd Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

139. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

140. — Muğla Mdlletvekıili Halil '• Dere'niiın, biir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakarımdan sözlü 
sofu önergesi. (6/258) (*) 

141. — Ankara Millet vekili Muammer Alıcı 'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

142. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Ticarî Elimler Akademilerine iişkin Millî 
Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

143. — Balıkesir Milletvekili Neca'ti Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka-* 
rarına iişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözîü sora önergesi. (6/262) (*) 
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145. — Balıkesir Milletvekilli Necati Cebe'nin, 
tayin ve naklilerle saidıruya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (•) 

146. — Giresun Milletvekili Orhan Yıknaz'ın, 
eylemi öğrenoi olayları il© alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

147. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

148. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/266) 

149. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

150. — İçel MiH-etvekiM Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü som önergesi. (6/271) (*) 

151. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

152. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

153. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığma özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

154. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

155. — Rize Milletvekili O. - Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/273) (•)' 

156. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

157. — İstanbul MüMetveklili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine rjişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Aknan-s 
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

159. — Manisa Milletvekili Veli Baikniı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

160. — Kars Milletvekilli Doğan Arasla'man, Koa
lisyon partileri i! örgütlerinin baz* tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

161. — Muğla MMetvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

162. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü •>. 
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

163. —. İçel Milletvekili Çefcin Yılmaz'm, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

164. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk 'Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

165. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne Hişkiin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

166. — Konya Milletvekili Ali Kökbud-ak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemandeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

167. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

168. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 •« 1975 günü bas'"., verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

169. — Kastamonu MiUetvekİi Sabri Tığh'nm, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına iMşkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

170. — Tekirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 



171. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

172. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'm, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

173. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret LisesindeM Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

174. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/291) (*) 

175. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Miîlî Eğitim Balka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

176. — tçel Milletvekilli Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

177. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

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

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

180. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

181. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan Ilköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*)• 
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182. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

183. — Kars Milletvekili Doğan ArasU'nın, anar* 
şile olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi, 
(6/240) 

184. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Milî Eğitim Baka* 
nından sözlü soru önergesi. (6/2701) (*) 

185. — Çorum Milletvekilli Cahit Angın'ın, Tür-. 
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi. (6/323) (*) 

186. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/302) (*) 

187. — Ankara Milletvekili Necdet Evlliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bîr yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

188. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.; 
(6/304) (*) 

189. — Afyomkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Damştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

190. <— Afyonkar&hisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan ması 
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren-: 
çilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin" Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/308) (*) 

192. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

193. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 



194. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

195. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

196. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

197. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

198. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

199. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

201. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'min, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

202. — Afyonfcarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden' alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

205. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyla Siverek Meslek Lisesinden 
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çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

2Q6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

207. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

208. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

209. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çanerd' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

210. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

211. —• Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

212. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

213. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

214. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

215. — Eskişehir Milletvekilli Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

2İ 6. — Bingöl Milletvekili Hasan Ceiâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 
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217. — Balıkesir' Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

218. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

219. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

220. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
scru önergesi. (6/346) (*) 

221. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddialama ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü som önergesi. (6/320) (*) 

222. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

223. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

224. — Giresun Milletvekilli Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

225. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
nın Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

226. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî KaynaMar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

228. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler İlköğretimi Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
Iu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

,230,. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
Siirt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserlin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

231. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

232. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialanyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

234. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

235. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üriversitesiniin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme-: 
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi/ (6/374) 
(*) 

236. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

237. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
MuÜu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 
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238. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütM pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı «ura-
sındalki farklın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

239. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) '(*) 

240. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra -. Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

241. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
itJhalinin durdurulmasına ilişikin Ticaret Bakanından 
«özlü soru önergesi. (6/380) (*) 

242. — îzimıiır Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
Soru önergesi. (6/381) (*) 

243. — Sakarya Milletvekili Nadıir Lâtif islâm' 
in, İmam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişikin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

244. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

245. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

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

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

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

249. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

250. — Konya Milletvekili Faruk Siikan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/386) (*) 

251. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

252. — İstanbul Miletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/369) 

253. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

254. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkertn, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

255. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

256. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

257. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

258. — Hakkâri Milletvekili Mikâii İlçin'ıin, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

259. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerime öğrenci alınış şekline iliş-
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kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

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

261. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

262. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) 

263. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Millî Eğiten Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

264. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü ısoru önergesi. (6/402) (*) 

265. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

266. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci almış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) {*) 

267. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

268. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

269. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret

men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

270. — Ordu Milletvekili Ferda GüleyUn, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

271. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen* 
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/373) 

272. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına Miskin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

273. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5,1976) 

X 2. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve" Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komis
yonları raporlan. (1/285) (S. Say»ı : 381) (Dağıt* 
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 3. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 1976) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı : 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 
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X 5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 afkadaşımn, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 afkadaşımn, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 afkadaşımn, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Ef bakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
afkadaşımn ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı.: 370) (Dağıtma tarihi : 16 , 6 . 1976) 

6. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine daıir kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 16;, 6 . 1976) 

7. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'rn aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6 . 1976) 

X 8. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Metnduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka-; 
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 , 6 .. 1976) 

X 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5.4.1976) 

X 10. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile Istanhul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 afkadaşımn, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlar* raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 , 6 , 1976) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indıirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündem© alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağütma tarihi : 18 . 5 ... 1976) 

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

13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 
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14. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 neı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanım ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

X 15. — İslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
tslâmî ilimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 , 1976 - 22 . 7 . 1976) 

X 16. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy'uri, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişildik yapJma-
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
1 4 . 6 . 1976) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
baJcıcılaırına ve komdolkitör, hardket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol-
laırı mensuplarına fiilî hizmet zamımı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci oıaJddesine fılkralar eklen
mesi, haikikında kanun tetkllifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komiiisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

18. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450;, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu ismail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba-» 
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976) 

20. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar CU 
rifin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 ? 7 . 1976) 

21. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız
ın, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün -38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

22. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496)-
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi': 3 . 6 1976) 

X 24. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta« 
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-* 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6.. 1976) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka-: 
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad-s 
desinln değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenı 
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meşine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S, Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 a 7 a 1976) 

26. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazimı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

X 27. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 , 5 , 1976) 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyetfği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 , 1976) 

X 29. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 , 6 , 1976) 

X 30. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 , 1976) 

31. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S: Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

32. — 22 .' .11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hülküim eklenmesi haikkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklilk yapılması haikkında kanun 
teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(l/39,x 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6' . 1975) 

| 33. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca »bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
rap©ru. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

34. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de-
ğrştiriîmesine dair kanun tasarısı ye Adalet Komisyo-
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

35. — Niğde Millet vekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas' Milletvekili Ahmet Duralkoilu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ııou maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teküflıeri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayisı : 192) (Dağıtma tarihü : 19 . 6 .1975) 

I X 36. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılıması hakkında 

I kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S, Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

3 7 , - 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük-

r ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

38.; — istanbul Miietvekii Engiin Ünısal'rn, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

39. — istanbul Milfetveikili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek-: 

I lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

40. — Edirne Milletvekilli Ilhamli Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 

[ 4 , 7 . 1975) 
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X 49. — İstanbul MıffletveMi M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 50. — Başbakanhlk Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

41. — Biecâlk Mliılletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

42. — Giresun Milletvekili Mustafa: Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19 .3 .1976) 

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

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

X 45. — İstanbul Mffietvefcii Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
2 6 . 3 .1976) 

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

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

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emlin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 .4 .1976) 

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

X 52. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayıîi 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve MİUi Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 53. — AfyookanaMsar Miletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 54. — İzmir Milletvekili Neccar Türiccan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 .1976) 

55. — Istanibul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

56. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 

- 45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 
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57. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma târihi: 17 . 5 . 1976) 

58. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 1 7 . 5 . 1976) 

59. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 60. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyannca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/44P) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

61. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun tuklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

62. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkt.ıda kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihî : 18 5 . 1976) 

63. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

64. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 1976) -

65. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 197Q 

X 66. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

67. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi içtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen 
rnesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S, Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plam komisyonları raporlar' (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

69. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değişitiril-
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

70. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

71. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar-
kadaşinın, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

72. — Konya Milletvekili Şener BattaPın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teki.'fi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 



— 27 — 

73. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1 i i 1 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin 3irina 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve îç 
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi ; 
1 1 . 6 . 1976) 

74. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato 
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun 
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato 
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 3 . 7 . 1974, 1 1 . 6 . 1976) 

X 75. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz. Burdur. 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında, ka 
nun teklifi ile Burdur Milletvekili A!i Sanh'nın, Em 
!âk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de 
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad 
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk A hm Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapıîmasr hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512. 2/497. 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 6 . 1976) 

76. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

77. — Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, 4250 
sayılı ispirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gün'deme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 78. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 

Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köyiüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

79. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S." Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

80. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı . 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 81. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 6 . 1976) 

82. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nd maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 ncü fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

83. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
S nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

84. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284., 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 ; 1976) 
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85. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 86. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 'nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

87. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arlcadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul * 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarifti : 9 . 7 . 1976) 

88. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dâir 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

89. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına daiî 
kanun teklfi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : '9 . 7 . 1976) 

90. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili îlhami Ertemin, Devlet Güvenlik 
Maftkemeleririin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 .1976) 

91. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu . Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 

ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 .1976) 

X 92. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976) 

X 93. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 1 i . 1976) 

X 94. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 .11 . 1976) 

X s95. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupmar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

96. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
K.onya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
îl . 11 . 1976) 

97. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

98. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 99. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 11 . 1976) 
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. 10Q. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

101. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi-. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

102. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın 
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya 
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı 
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 103. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1976) 

104. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi 
25.11 .1976) 

X 105. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tanm Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7 . 12. 1976) 

X 106. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vad« ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976) 

X 107. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 . 1976) 

108. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Mülî hizmetlerin dengeli dağılımı hak-

' kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
l uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa-
Î y1Sı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 
•- 109. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 

İ
"' ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler

den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme aiın-

I ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 j 1976) 

I 110. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 

I maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 

I 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değüştırilmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 

I uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976) 

111. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve iz
mir Milletvekili Kemal önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 

i hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/116, 2/549) (S. 
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 , 1976) 

112. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

113. — Yozgat Milletvekili Ömer Lüıtfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 ncd 
mıaddesd uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/687) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1977) 

X 114. — Kırşehir Milletvekili Mustafa AÜasoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşılkpaşa Ünliversdlüeısi açılmasına dair 
kanun tekili ve İçtüzüğün 38 ncd maddesi uyarınca 
gündeme alkıma önergesi (2/617) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi: 4 .1 .1977) 

115. — İstanbul M'ffietvefcii Reşit Ülkierfaı, temlk 
hava kanunu teklifli ve İçtüzüğün 33 ncd maddesi uya
rınca gündeme atama önergesi, (2/22) (S. Sayısı: 424) 

I ^Dağıltma tarihi : 4 . 1 . 1977) 
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X 116.— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve korumuşlarında tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi ve îçtüızüğün 38 noi 
maddesi uyarmca gündeme alanıma ömergeısli. (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtıma tari-hü : 4 . 1 . 1977) 

117. — C. Senatosu Cumhuıtbaşikaınınca seçilen 
üyesi Bahriye Üçok ve 8 arikadaşırun, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunun 68 noi maddesline 2 fıfcra ek-
İenımesinıe dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 noi (mad
desi uyarınca gündemıe alınma önergesi. (2/624) (S. 
Sayısı : 426) (Dağıitaıa tarihi : 4.1.1977) 

(Millet Meclisi Birleşim : 29) 



«a*»- ••* M İ L L E T M E C L I S İ S. Sayısı :33l 'e 1 nci Ek 
Toplantı : 4 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 Arkadaşının, Köye 
Götürülen Hizmetlerden Alınan Katılma Paylarının Kaldtff İfnası 
Hakkındaki Karilin Teklifinin İçişleri Komisyonunca Geri Alınan 

Mâddeferlfîe Dâif Râ^örlî. ( 2 / 9 ) -

Millet Meclisi 
İçişleri Korhisyştlıt 

Esas Ne: : 2 [9 
Karar No. : 7 

MiBet Mecfisi İçişleri Komisyonu Raporu 

5.1. 1977 

itiiâMMâi riiiııinttitınıi 
ZUKKK INIÇlUinilgtt 

Komisyonumuzun tetkikinden* SÖBra Ğmâ &üfi8 ğmâ&im #riMş olafl ve ©eüel Kürkte* 4J.İ977 
tarihli 27 ndi Birlıeşimdnıde görüşülmdkıte İken, tekliflin 3 ve 4 noü maddelerinin değ^ştirilımesiine ve geçici 
bir madde ilâvesine mütedair olarak verilen değiştirge önerçetednlin kabulü üzerine, Komisyonumuzca geri 
adınıruş bulunan «İsparta MlüetvekiM Süleyman Demirel ve 6 Arkadaşımın, Köye Götürülen Hizmetlerden 
Alınan Katılma Paylarının Kaldırıforfasî İîvMm&iM iCâölifî Teİfifî (2/9)», değiştirtmek istenen maddelere 
rmıruhaısıır olarak ve verilen önergelerin ışığı altımda KomiisyonAimıuzda yenliden tetiklik ve müzakere edildi. 

Yapılan görüşmeler somunda, değiştirilmeleri mevzuu bahis edflırrtiyen 1 ve 2 noi maddeler, evvelce ka
bul edimiiş oldukları gibi bırakıldı. 3 noü maddenin değiştiıiımesıiylıe ilgili olarak verilen önergeler tetkik 
edilerek, konuya yakın ğöri$en önergelere uıygun ola rak 3 noü ma^de yenliden tanaim olumdu. 

Ayrıca, 4 ncü madde ite 1 geçici madde nıe^ne ilâve edİScİi ve madde numaralaın arapnıdakli tenakuzu te
min için de, tekldflin 4 ve 5 noi maddeleri de, 5 ve 6 no maddeler olarak madde numaraları değiştirilmiş 
ve yapılan bu değişikliklerle maddeler kabul edilmiştir. 

Genel Kurala arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa ısunıuiuır. 

Komisyon Başkan* 
İçel 

Hikmet Baloğlu 

Ankara 
Hüsamettin Akmumcu 

•BSklişdfoir 
Niyazi Onal 

Konya 
tfüseyin Keçeli 

Başkamvekiiü 
Konya 

Şener Battal 

Ankara 
Muammer Alıcı 

İstanbul 
Mustafa Kara 

/(İmzada bulunamadı.) 

;Maniisa 
Ahmet Balkan 

(İmzada bulunamadı.) 

iSözcü 
İzmâr 

Remzi Özen 

Balıkesir 
Necati Cebe 

.Kastamonu 
Mikıi Öztürk 

<lmzada bulunamadı.) 

Mardin 
Nurettin Yümaz 

Bu Rapor Kâtibi 
DenfeRi 

Basan Korkmazcan 

Bursa 
Ali Elverdi 

Konya 
ismet Büyükyaylacı 

Nevşehir 
jRagip Üner 

Tokat 
Ali Kurt 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 

MADDE 2. — 

MADDE 3. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları, 
8 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 7478 sayılı Köy İçmesulan hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (d) fık
rası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Köye götürülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel bağışlar da, şırada öncelik sebebi sayılamaz. 

MADDE 4. — Köylere gelen yüksek gerilim hatla n ve transformatör pastalarının işletme ve bakımı TEK 
tarafından, köy içi alçak gerilim şebekelerinin işletme ve bakımı TEK'in denetiminde köy idareleri tarafın
dan yapılır. 

GEÇİCt MADDE — Kendilerinden katılma payı alınmış, henüz hizmet götürülmesine başlanmamış köy
lerin ödedikleri katılma payı karşıhğı paralar, köy tüzelkişiliğine kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay için
de geri verilir. 

MADDE 5. — 4 ncü madde, 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 5 nci madde, 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Mecisü (S. Sayısı : 331'e 1 nci ek) 
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Anayasanın 82 nci maddesi ile 1905 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yolluklarının hesaplanmasında, 1991 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde belirtilen miktarın esas alınma
sı, Anayasal bir zorunluluk vasfını kazanmıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığı talhak'kük şulbelerinin, üyelerin ödenek ve yolluk miktarının hesaplanmasında,. 
Anayasanın 82 nci maddesi ile 1905 sayılı Kanunun emredici hükmünü yerine getirmemeleri, Anayasa ve 
kanunlar ile bağdaşmadığı cihetle, Millet Meclisi Bütçesinin, üyelerin ödenek ve yolluklarına ilişkin hüküm
lerinin uygulanmasında, Millet Meclisi Baş/kanlığı tahakkuk şubelerinin işlem hatası yaptıkları, Komıisyonu-
muzca hukukî bir gerçek olarak tespit edilmiştir. 

Komisyonumuz, Denetçi Üyemizin, Komisyonumuz adına yürüttüğü denetim görevinde ve Millet Meclisi 
Başkanlığı tahakkuk şubelerince kendisine arz edilen, üyelerin ödenek ve yolluklarının miktarlarının hesap
lanmasına dair işlemlerde, 1991 sayılı Kanunun 8 nci maddesindeki hükmün gerçekleşip gerçekleşmemiş ol
duğunu aramasını ve vize işlemini ancak böylece yürüt öbilmesini prensip kararına bağlamıştır. 

Üyelerin ödenek miktarının tespiti ile ilgili tahakkuk işlemlerinin, ittifakla alınan Komisyonumuzun işlbı» 
prensip kararı esaslarına göre yapılması için, tahakkuk şulbelerinin uyarılmasına; 

Keyfiyetin Yüksek Başkanlığa arzına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 

Komisyon Başkam 
Adana 

Battal Koksal 

Kâtip 
Kahramanmaraş 
Mehmet Özdal 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Başkanvekili 
Balıkesir 

Ahmet Akçael 

Denetçi 
Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

tçel 
Çetin Yılmaz 

Mardin 
Seyfi Güneştan 

Sözcü 
Ankara 

Kemal Ataman 

Adıyaman 
Halil Ağar 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Konya 
M. Necati Kalaycıoğlu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 429) 



Dönem :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 429 
Toplantı : 4 

5 . 6 . 1 9 7 5 Tarihli, 1905 Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin 
Millet Meçlisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/50) 

Hesaplan İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı 
Millet Meclisi 

Hesapları İnceleme Komisyonu 
Esas No. : 54 8 . 12 . 1976 

Karar No. : 17 

MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Millet Meclisi İçtüzüğünün 153 ncü maddesi uyarınca, tahakkuk şubelerinin işlemleri üze
rinde yürüttüğü incelemelerde, Millet Meclisi Bütçesinin, üyelerin ödenek ve yolluklarına ilişkin maddelerinde 
uyulması gereken esas ve usulleri tespit etmeik üzere 8 Aralık 1976 tarihli Birleşimde, dinlenmesi karar altına 
alman uzmanlar da hazır bulundukları halde konuyu görüşmüştür* 

Yapılan incelemede, Millet Meclisi Başkanlığı tahakkuk şubelerinin, üyelerin ödenek ve yolluklarının he
saplanmasında, 

(1000 + 200) + (1000 + 200) X 50 : 100 
esasını kalbul ettikleri tespit olunmuştur. 

Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarına ilişkin olarak, Anayasanın 82 nci maddesi şu hükmü koy
muştur. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları, kanunla düzenlenir, ödeneğin aylık tutarı, 
en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz. 

...» 
Üyelerin ödenek ve yolluklarını düzenleyen 1 sayılı Kanunun 1905 sayılı Kanunla değişik metni, 

«T. B. M." Meclisi üyelerinin ödeneklerinin saptanmasına dair Anayasanın 82 nci maddesindeki miktar; 
Devlet Memurları Yasasıyla gösterilen en yüksek gösterge ile bu yasaya daiyanılarak çıkarılan kararnameler ge
reği yapılan ödehieler ve diğer yasalarla aylıklara eklenen ödemelerin tutarıdır, 

. . . » • • ' • • . . ' - • ' ' / " " ' 

Hükmünü ihtivaı etmektedir. 
Hukuk düzenimizde memuriyet müessesesi; Anayasanın 117 nci maddesinde, Devlet Memurları Kanunu-* 

nun 4 ncü maddesinde ve Türk Ceza Kanununun 279 ncu maddesinde tanımlanlmıştır^ 

1905 sayılı Kanun, Anayasanın 82 nci maddesinin uygulama kanunudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenek ve yollukları, bu kanunda öngörülen esas ve usuller dairesinde hesaplanmak gerekir. Bu ka
nunun yukarıda metni aynen verilen hükmüne göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve 
yolluklarının tespitinde esas alınacak miktar, 

a) Devlet Memurları Kanunu ile gösterilen en yüksek gösterge ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan karar* 
nameler ile oluşan miktar, 

Ib) Diğer kanunlar ile aylıklara eklenen ödemeler ile oluşan miktar, 
Esas olmak üzere yapılacak ödemelerden, en yüksek seviyede, olanına eşit seviyedeki hir ödeme şeklini ön

görmüştür. 

Bu görüşmelerin Komisyonumuzda sürdürüldüğü 8 Aralık 1976 tarihi itibarı ile Türkiye Cumhuriyetinde, 
Anayasanın 117 nci maddesinde, Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinde ve Türk Oeza Kanununun 
279 ncu maddesinde tanımı yapılan memuriyet müessesesinde, kendilerine en yüksek seviyede parasal ödeme 
yapılan memurlar, 1991 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca aylık almakta olanlardır. 


