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I. •— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sakarya Milletvekili Naldir Lâtif İslâm'ın, 
siyaset yapması kanunlarla yasalklanmış bazı 
dernek ve teşekküllerin tutumları hakkındaki 
konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üs-
tündağ cevap verdi. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kaıbul olundu. 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 9 ar
kadaşının, Eğitim politikasındaki tutumu do-
layısiyle Millî Eğitim Bakanı) Mustafa Üstün-' 
dağ hakkında Anayasanın 39 ncu maddesi,uya

rınca gensoru açulmasına dair önergesi (11/1) 
üzerindeki görülmeler tamamlanarak gensoru 
önergesinin gündeme alımtması reddodundu. 

19 Haziran 1974 Çarşamba günıü saat 
15.00'te toplanılmak üzere BMeşime saat 19,13 %o 
son verildi. 

Başkan Divani Üyesi 
Başkanvekili İçel 

Ahmet Çalkmak Oml Mmioğlu 
Divan Üyesi 

Siirt 
tdris Artkan 

II. — GELEN KAĞITLAR 

19 . 6 . 1974 Çarşamba 

Tasanlar 
1. — 0559 Sayılı Türkiye Demir ve Çelik 

İşletmeleri Kanununun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/166) (Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan Komisyon
larına) 

'2. —• İstanbul Kapalı Çarşısının Onanımı ve 
İmarı Hakkında Kanun Tasarım (1/167) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
Komisyonlarına) 

3. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/168) (İçişleri ve Plan Komisyonlarına) 

4. — Kooperatifler Bankam ile ilgili Yetki 
Kanunu Tasarısı (1/169) (ıSanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Komisyonlarına) 

•Teklifler 
5. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1074 

yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvel
de Değişiklik Yapılmam Hakkında Kanun Tek
lifi (2/241) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker%ı, 
Parasız Halk Plajları Açılması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/242) (İçişleri ve Plan Komisyon
larına) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyât Kanımımda Ek ve De
ğişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/243) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına). 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Barokırıaı Bağım«ısiUğinan Sağltsımate HaManda 
Kanun Teteiâfi (2/244) (Adalet K^miasyosaîm) 

.«•.•sr^^-M ..<,.. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılana Sea-td : 15.00 

BAŞKAN<: ÎBaşfcanvekıii A t a e t Çatonak 

DtVAN 'ÜYELERİ : M « M Keskin (Kastemonu), Oral Maviıoğ-lu (içel) 

(BAiŞKAN — Millet Meclisinin 98 nci Birleşimimi açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

(BAiŞKlAM — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin ışık yandıktan sonra 
beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 
(M. iS. P. -ve C. H. P. sıralarından «Ad okunmak 
suretiyle yoklama yapılsın» sesleri). Yokla manın 
otomatik cihazla yapılacağını söyledim sayın ar
kadaşlarım. (M. S. P. sıralarından «Ad okun
mak suretiyle yoklama yapılmasını istiyoruz» 
sekleri). 

MEHMET BÖNMEZ (Hatay) — Gelen gel
meyen 'belli olsun Sayın Başkan. 

uA.- DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, ad okunmak suretiyle yoklama yapılma
sını istiyoruz. 

(RAiŞKAiN — Yoklamanın ışıklı surette yapı
lacağını peşinen stöyledim efendim. Sayın arka
daşlarınım beyıaz düğmelere basmalarını rica edi
yorum. 

(Yoklama yapıldı). 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Işıklar yaıı-

mıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim? 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Işıklar yanma

yacak mı? 

BAŞKAN — Yanacak efendim. 
ISayın .arkadaşlarım, görüldüğü üzere salonda 

124 arkadaşımız mevcuttur. (€. H. P. sıraların
dan «Düğmeler çalışmıyor» sesleri) Efendim?. 
(€. H. P. sıralarından «'Düğmeler çalışmıyor» 
sesleri) Bu durumda 1 saat sonra da ekseriyet 
olacağı kanaatinde bulunmadığımdan, (C H. P. 
sıralarından gürültüler) bugünkü gündemde yer 
alan konuları ıgörüşımek için, 20 . 6 . 1974 Per
şembe günü saat 15,00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanış İSaati : 15.08 

^ • ^ 

A) 

IV. - SORULAR İVE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul MMetveküi \Mustafa N. Par-
lar'm, ODTffî tarafından geliştirilen frekans çarp
ma cihazının PTT idaresince 'kullanılmamasına 
ilişkin soruşu We Ulaştırma Sakanı Ferda Gü-
iey'in <ya&ılı cevabı (7/166) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülke ekonomisi açısından önemli gördüğümüz 

bir husus da açıklığa kavuşturulması için aşağı
daki sorularıma (Sayın Ulaştırma Bakanının ya

zılı cevap vermesinin sağlanmasını saygılarımla 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mustafa N. Parlar 

,1969 yılında ODTÜ ile PTT arasında yapılan 
bir anlaşma ile PTT Mikrodalga Güney Radyo -
link sistemlerinde kullanılan bir frekans çarp
ma cihazı geliştirilmişti. Bu cihaz Üniversite la-
fcoratıvvarlarında çalıştırıldıktan sonra, üç ay 
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süre ile de PTT 'sistemlerimde denenmiş ve PTT 
nin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikleri kesin
likle tespit edilmişti. 

ODTÜ de (geliştirilen bu cihaz sayesinde da
ha evvelce aynı hizmeti gören lamibalı frekans 
çarpıcıları yerine, ömürleri daha uzun ve mali
yeti çok daha düşük olan yarı iletkenli frekans 
çarpıcıları, Türkiye'de imal edilmek ve sistemde 
kullanmatk suretiyle yurt ekonomisine her yıl 
40 000 (ıgümrük dahil değil ve 1969 fiyatı) do
lar döviz tasarrufu sağlayacağı tespit edilmiştir. 

ODTIÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığını 
yaptığımız ,19159 - 1970 yılları arasında geliştiri
len bu cihazın çeşitli nedenlerle hâlâ kullanıl
madığı ve önemli ölçüde döviz karşılığı daha es
ki tipte lâmbalı cihazların kullanıldığını üzü
lerek istihbar etmiş bulunuyoruz. Bu tutumun 
yurt ekonomisine yapmakta olduğu menfi tesir
lerin izaiie'si için (Sayın Ulaştırma Bakanlığını 
uyarmak ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyle 
aşağıdaki sıorularm yazılı olarak cevaplandırıl
ın asına ihtiyaç duyulmuştur. 

)1. ISözü edilen frekans çarpıcıların, ODTÜ 
nde geliştirilmiş olan yarı iletkenli ve tamamen 
Türkiye'de üretilen teknolojiye dayalı cihaz
ların yerine, yılda 400 adet lâmfba ithal ederek 
ve 40 000 dolar döviz ödemeye devam edildiği 
doğru mudur? 

2. Başarım gerek Üniversite ve (gerekse PTT 
sisteminde aylarca çalıştırılarak ispat edilmiş 
(bulunan bu cihazların kullanılmamasının sebep
leri nelerdir?; 

/3. ıLâm!halı frekans çarpıcıları kullanmakta 
direnenlerin hu yolla bir menfaat sağlayıp sağ
lamadıkları ihtimali karşısında, Bakanlığın bu 
ikonuda Ibir a.raştırm.a açması düşünülmekte mi
dir? 

4. ODTÜ de geliştirilmiş olan benzer cilhaız-
Lar (başka devlet kuruluşları 'tarafından etkin bir 
şekilde kullanılırken örneğin, ODTÜ nin almış 
olduğu patente dayalı olarak TEK tarafından, 
Kuramportör cihazları 1963 yılından beri başa
rılı bir şekilde kendi laboratuvarlarmda imal 
edilip sistemde kullanılırken, PTT'nin aynı 
olumlu davranış içerisine girmemesinin sebep
leri nelerdir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 
1.3.010 - 2712 - 2037 - 9037 

14 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 5 . 1974 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/166 - 925/8181 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazı eki, İstanbul Milletvekili Saym Mus
tafa M. Parlar 'm Bakanlığıma yönettiği yazılı 
soru önergesine ait cevaplar aşağıda sunulmuş
tur. 

Arzederim. 
Ferda Güley 

Ulaştırma Bakanı 

PTT Genel Müdürlüğü, Güney Radyo -
Link sistemi radyolarında frekans çarpıcısı ola
rak kullanılan EC 157 lambalarının ömürleri
nin 6 000 - 7 000 saat olduğunu, bedellerinin ise 
100 dolar civarında bulunduğunu nazarı itibar e 
alarak bunların yarı iletken komponetlerle imal 
edilmiş frekans çarpıcıları ile değiştirilmesi su
retiyle ömrü çok daha uzun bir sisteme kavuşul
masının mümkün olabileceğini tespit etmiş ve 
bu gaye ile Genel Müdürlükle Orta Doğu Tek
nik Üniversite tarafından EC 157 lambaları ye
rine kullanılabilecek yarı iletkenli frenkans 
çarpıcılarının geliştirilmesi konusunda 1968 yı
lında bir anlaşma yapılmıştır. 

Bu proje ile ilgili yarı iletkenler ve diğer 
elektronik malzeme PTT Genel Müdürlüğünce dış 
siparişler suretiyle temin edilmiş. Orta Doğu Tek
nik Üniversitesince hazırlanan prototip 1970 yı
lı ortalarında Genel Müdürlüğe teslim edilmiş
tir. 

Ancak teslim edilen prototipin amatör bir ya
pıda hazırlanmış olması, deneme süresinde ayar 
imkânına ihtiyaç duyulması ve zamanla perfor
mans düşüklüğünün tespit edilmiş olması nede
ni ile cihazın PTT sistemlerinde kullanılabilir 
hale getirilmesi için, profesyonel cihazlarda ara
nan karakteristik ve emniyeti haiz seri imalâta 
esas prototip hazırlanması gerektiği anlaşılmış 
ve bu da ilâve çalışmaları icap ettirmiştir. 
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Üniversite tarafından hazırlanan ilk prototi-
tipin geliştirilmesinden sonra hazırlanan, PTT' 
nin kullanılmasına uygun yarı iletkenli frekans 
çarpıcılarının ilk parti imalâtı için lüzumlu 
elektronik malzemenin temini normal formali
teler ve firmaların teslim müddetlerinin uzunlu
ğu dolayısile ancak 1972 yılı Ağustos ayında ne-
ticelenebilmiştir. 

Söz konusu cihazın elektronik dizaynı ya
nında mekanik yapısı da büyük bir önem taşı
maktadır. Cihazın çalışma prensibi boşluk re-
zonatörü kullanılmasına dayanmakta, dolayısi
le masif metalden (prinç) özel şekillendirilmiş 
gövde imalini gerektirmektedir. Ayrıca gövde
nin altın veya gümüşle homojen bir şekilde 
kaplanması, vidalı bağlantılarının bulunmama
sı zarureti, bu şekilde metal işçiliği yapacak ima
lâtçı bulunmasında güçlük yaratmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gelişti
rilen prototip cihazın, masif gövdesindeki par
çalar arası birleştirilmelerindeki vidalı bağlan
tıların kullanılması altın veya gümüşle kaplan
mamış olması, profesyonel bir cihazda aranan 
ayar imkânının bulunmaması mekanik yapı ba
kımından da yeni bir dizayn zorunluluğu orta
ya çıkarmış bunun gerçekleştirilmesi de zaman 
almıştır. 

Şu anda imalâta esas prototip hazırlanmış 
olup, bilhassa mekanik yapı bakımından uygun 
bir imalât için PTT Genel Müdürlüğünün ve pi
yasanın imkânları ile bir an evvel seri imalâta 
geçilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Yu
karda konu genel olarak izah edilmiş olup, so
rulur maddeler itibariyle aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

1 — PTT Genel Müdürlüğü henüz Güney 
Radyo - Link sisteminde EC 157 lambalarının 
kullanılmasına devam etmektedir. Ancak ha
riçten soğutma tertipleri zaman zaman kullan
ma katlarının değiştirilmesi, yedek radyolarda 
sözü geçen lambalara ait beslemelerin kesilmesi 
gibi tedbirlerle lambaların ömürlerinde hissedi
lir derecede bir uzama temin edilmiştir. 

2 — Yukarda da arz edildiği üzere Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinde hazırlanan prototi
pin PTT sistemlerinde kullanılması ilâve çalış
maları icap ettirmiş cihazın elektronik dizaynı 
yanında mekanik yapısında aranan özellikler 
yurt içinde yapılacak seri imalâtta çeşitli prob

lemlerin hallini zaruri kılmıştır. Bu arada bu tip 
işlerde çalışan yetişmiş personelin bir kısmının 
PTT Teşkilâtından ayrılmış olması sözü geçen 
cihazın, prosefyonel çalışmaya müsait bir şekil
de ve seri halde, imalinin arzu edilen hızda ta
hakkukuna imkân vermemiştir. 

3 — Lambalı frekans çarpıcıları kullanmakta 
direnenlerin bu yolla menfaati sağlamaları hu
susu mevzuu bahis değildir. Konu yukarıda arz-
edilen hususlar ve zorlukların cihazın, profesyo
nel çalışmaya müsait şekilde memleketimizde 
imâl edilmesini geciktirmiş bulunmasından iba
rettir. 

4 — PTT Genel Müdürlüğü kendi imalât ça
lışmaları yanında bu konuda diğer teşekküller
le de gerekli iş birliği yapan bir kuruluşumuz
dur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile mevcut 
teknik işbirliği protokoluna ilâveten, son gün
lerde Tübitak ile de iki ayrı teknik işbirliği an
laşması yapılmış bulunmaktadır. 

PTT Genel Müdürlüğü şimdiye kadar tama
men kendi imkânları ile ve kendi dizayn olarak 
1 220 kanal terminallik telefon sistemi, 1 138 ka
nal terminallik tegraf sistemi imâl ve tesis et
miş, servise vermiştir. 

1974 yılı programında ise 2 100 kanal termi
nallik mültipleks sisteminin imâli yer almakta
dır. 

Kurulacak yeni sistemlerle ilgili olarak 
önümüzdeki üç yıllık sürede 5 256 kanal termi
nallik sistemin imâl edilmesi şimdiden planlan
mış bulunmaktadır. 

2 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlt'nın, 
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı izlediği siyasete 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Turan Güneş' 
in yazılı cevabı (7/177) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Baka

nından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anaya
sanın 88 nci ve İçtüzüğün 94 ncü maddesi gere
ğince rica ederim. 

Saygılarımla 
Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

Soru 1. Kıta sahanlığı ne demektir? 
Soru 2. Türkiye'nin Ege denizinde ve Akde-

nizde nereye kadar uzar ve kaç deniz milidir? 

— 251 — 



M. Meclisi B : 98 19 . 6 . 1974 O : İ 

Soru 3. Yunanlıların Ege denizinde Petrol 
aramalarını karasularımızda devam ettirdikleri 
hakkındaki gazete haberleri doğru mudur? 

Soru 4. Yunanlıların Ege denizinde ve Türk 
Kıta basamağı içinde yapacağımız petrol arama
larına mümanaat ettiği ve bu. yüzden arama faa
liyetimizin durdurulduğu doğrumudur? 

Soru 5. Eğer bu haberler doğru ise müstakil 
bir devletten istik!âliyetine bir müdahale mahi
yeti taşımıyor mu? 

Soru 6. Yunan cunta hükümetinin Batı Trak
ya Türklerine hasmane tavırlar takındığı onla
ra Türkçe okuyup yazmayı yasakladığı ve resmî 
devlet hizmetlerine almadığı, tapulu arazilerini 
dahi istimlâk edip onları muhacerete mecbur et
tikleri haberleri gelmektedir. Bu hususta bakan
lığınıza her hangi bir işar gelmişmidir? gelmiş
se bakanlık olarak ne tedbir alınmıştır? 

Soru 7. Yunan hükümeti Hava Kuvvetleri
ni dünyanın en modern uçakları ile teçhiz et
mektedir bölgede hava üstünlüğünün Yunanlı
lara geçmesi halinde, Kıbrıs ve Ege adaları do-
layısıyle Türkiyenin savunma gücünün zaafa 
uğrayacağını düşündünüz mü? ve bu hususta ne 
düşünüyorsunuz ? 

Soru 8. Yunanlıların Hava Kuvvetleri Fan-
tomlardan daha>çok geliştirilmiş uçaklarla teş
his edildiğine göre, bunlar direkt Amerikan yar
dımı ilemi? Yoksa NATO tarafından mı temin 
edildiği hususunda; hariciyemizin bir bilgisi 
var mıdır? 

Soru 9. Türk Hava Kuvvetlerinin bu tip mo
dern hava silâhları ile takviyesi lüzumunu zaru
ri buluyormusunuz ? Buluyorsanız temini için 
hükümet olarak bir hazırlığınız varmıdır? 

. Soru 10. Irakta Molla Mustafa Barzaninin 
hareketinin maksadı nedir ? Kerküt Türklerinin, 
bu hareketten zarar gördüğü hakkında bir ma
lumatınız varmıdır? Hareketin sınırımızda ya
pılmış bir tehlike arzetmiyor mu? Bu hususta 
yüce Parlamentoyu aydınlatmak lüzumunu duy-
muyormusunuzl 

'T. C. 
Dıişişleri. Bakanlığı 

SİOM (ıSİYD) an. Md. 
Sayı : 521-117/82 

13 . 6 . 1974 
Konu : Ahmet Buldanlı'nm ya
zılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
-lllgi : 24 Mayıs 1974 tarihli ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/177-951/8405 sayılı yazıları. 
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı izlediği siya

set halkkında, Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
dan'lı tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazı
lı soru önergesine verilen cevap iki nüsha ola
rak ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
Turan Güneş 

Dışişleri Bakanı 

Sayın Ahmet Buldandı Muğla Milletvekili. 
Yunan'i'sltan'ın Türkiye'ye karşı izlediği si

yaset konusundaki yazılı soru önergenizin ihti
va ettiği soruların cevapları aşağıda sunulmuş
tur. 

Cevap I : Kıta saihanlığı, karasularının dış 
çizgisinden başlayarak açık denize doğru devam 
eden deniz kesiminin tabanını ve dip altını il
gilendirir. Bu denizaltı alanın hanıgi kısımları
nın kıta sahanlığı sayıMığmı saptamak için 
uygulanan kıstaslar; doğal uzantı, 20,0 metre
ye kadar derinlik -ve bu derinliğin ötesi için i§-
letildbilirlik'tir. 

Bu kıstaslardan, Milletlerarası Adalet Diva
nınca da belirtildiği üzere en önemli olanı do
ğal uzantıdır. 

Cevap II : 1958 tarihli Cenevre Kıta Sa
hanlığı Sözleşmesine ve 1969 tarihli Milletler
arası Adalet Divanı kararına dayanan görüşü
müze göre, kıta sahanlığı 1 nei maddedeki ce
vapta da söylediğim gibi doğal uzantı Ölçüsün-
dedir. Bunun uzunluğu, yerine göre değiştiğin
den mil olarak bir rakamla ifadesi güçtür. Di
ğer taraftan, Kara denizde ve Akdenizin bazı 
kesimlerinde kıta sahanlığının sınırının eşit me-
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safe veya ortay hat usulüne göre saptanması, 
daha evveli zikrettiğini milletlerarası hukuk ku
ralları gereğidir. Bu ise meselâ Sovyet Sosya
list Cum]huriyetleri Birliği ve Kıbrıs gibi ülke
lerle bizim aramızdaki yarı mesafeyi ifade eder. 

Cevap III : Ege denizinde ne Yunanlıların 
bizim 'karasularımızda, ne de bizim Yunan ka
rasularımla petrol aramamız vâki değildir. Eğer 
•basında bu yollda bir haber çıkmışsa, karasula
rından ayrı olan kıta sahanlığı kavramı ile ka
rasuları kavramınm karıştırılmasından ileri 
gelmiş olmalıdır. 

Cevap IV : Hükümetimiz, daha önce yaptı
ğım açıklamada da söylediğim gibi bize ait kı
ta samanlıkları üzerinde arama faaliyetine prog
ram dahilinde devam edecek ve bu aramaların 
olumlu sonuç verdiği, yani petrol çıkması ihti-
mıali olan yerlerde sondaj çalışmaları da yap
tıracaktır. 

Cevap V : Yukardaiki soru cevabında da 
belirttiğim gibi böyle bir mümanaat söz konu
su değildir. 

Cevap VI : Batı Trakya azınlığımızın Türk
çe okuyup - yazmalarına herhangi bir kismıtı 
getirilmiş değildir. Azınlık okullarında tarih, 
eoğraüya ve el ence gibi dersler dışındaki konu
lar Türkçe okutulmaktadır. Diğer taraftan Ba
tı Trakya'mın Türklerle meskûn bazı köylerin
de soydaşlarımıza ait bir kışımı araziler Devüet 
malı olduğu gerekçesi ile ellerinden alınmıştır. 
Ancak bu durumun düzeltilmesi için girişimle
rimiz devam etmektedir. Ayrıca, azınlığımızın 
bu ve benzer .sorunlarının müzakere konusu ya
pılması da kararlaştırılmış ve bu hususta Yu
nanistan ile mutabakata varılmıştır. 

Cevap VII : Yunan Hava Kuvvetlerinin mo-
dennleştirilldiği ve takviye edildiği doğrudur. 
Yunanlılar son defa A. B. D.'den Fantomı uçak
ları satınallmlşlardır. Ayrıca Fransa'dan da ye
ni silâhlar almak üzere müzakereye giriştikleri 
öğrenilmiş/tir. 

Türk Harva Kuvvetlerinin modernleştirilme
si için de gayretler sarfedilmekteıdir. Bu gay
retlerin başımda ABD'den satın alman 40 Fan
tom uçağı gelmektedir. Bu proje takriben 200 
milyon Dolara baliğ olmaktadır. Sait in alman 
uçakların teslimatı Eylül 1974'de başlayacaktır. 

Hava Kuvvetlerimizi modernleştirme gay
retlerinin bir diğeri ve belki de en önemlisi 

ülkemizde savaş uçağı imalâtı için yapılan ça
lışmalardır. Bu çalışmalar henüz başlangıç saf
hasında olmakla 'beraber, olumlu bir sakilde 
gelişmektedir. 

Karşılıklı hava güç] erindeki mevcut nisbe-
ti değiştirecek mahiyette bir gelişmeden bah
sedil emeyeceği cihetle savunma gücümüz için 
her hangi bir zaaf baihis konusu değildir. 

Cevap VIII : Yunanistan Fanitom uçakları
nı ABD'den temin ettiği düşük faizli krediler
le satın almaktadır. Hava Kuvvetlerimiz için 
satın alman Fantomlar için de aynı krediler
den istifade edilmektedir. Yunaniistam'm fan

tanda r dışında ABD'den başka tip uçaklar mu
bayaa edip etmeyeceği hususunda resmî bir be
yanda bulunacak: durumda olmamakla baraber 
böyle mubayaalar k'in bir NATO Yardımı veya 
direkt Amerikan hibe yardımının söz konusu 
(olmadığını söyleyebilirim. 

Cevap IX : T ürik Hava Kuvvetleri için mo
dern fanitom uçaklarının mubayaa edilmekte ol
duğunu daha evvelki soruya karşılık olarak 
arz etmiştim. 

Cevap X : İrak'taki hareket bu ülkemin 
Kürt'lere tanıdığı muhtariyet konusu ile ilgili
dir ve Irak'ın iç işlerine ait ıbir konudur. Tür
kiye Irak'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü
ne sayyı gösterim ektedir. Çatışmalarda Ker
kük Türklerinin zarar gördüğüne dair Bakan
lığımıza intikal etmiş bir bilgi mevcut değil
dir. 

Irak'taki Kürt muhtariyet bölgesi "bizim sı
nırlarımızın bitişiğindcdir. Dağlık olan bu böl
gede Türk - Irak sınırınım coğrafi bakımdan 
'korunması güçlük arz etmektedir. Bu sebeple 
Irak Hükümet kuvvetleri ile Barzani taraftar
ları arasında bu bölgede çıkan silâhlı çatışma
lardan, evvelki yıllarda olduğu gibi, Türk hu
dut güvenliği 'müteessir olmaktadır. Bu durum 
karşısında Türkiye, hududunun hemen yanında 
vukubulan silâhlı çatışmalara karşı, zamanında 
sadece kendi sınır güvenliğini koruyucu ted
birlere tevessül etmiş bulunmaktadır. 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, 
Hakkâri'nin Çukurca ilçesine girişin izne bağlı 
olduğuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Oğuz-
han Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/178) 
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Millet Meclisi Saym 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevap'landınlimasma delâlet
lerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 2 1 . 5 .1974 
Hakkâri Milletvekili 

Mikail İlcin 

, Hakkâri ilinin Çukurca ilçesine Türk vatan
daşlarınım girişi Vilâyet tarafından düzenlenen 
ve ekte taikdim eitltiğim giriş izin belgesiyle iz
ne bağlı bulunmaktadır. 

Bu ıbeigenin 1110 sayılı Askerî Memnun Mın-
takalar Kanunu ile 10 sayılı tebliğ hükümleri
ne 'göre verildiği belge metinden açılkça anla
şılmaktadır. 

1110 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar Kanu-
nununun 1 nci maddesinin A bendi birinci yasak 
bölgeyi tarif etmiştir. Çukurca ilçesi bu tarife 
girmemektedir. Esasen ilişikte sunulan izin 
'belgesinin adı geçen Kanunun 1 nci maddesi
nin B bendine yani ikinci yasak bölgeye ve ka
çakçılığın im en ve takibine dair 1918 sayılı Ka
nunla ilgili olmak: üzere çıkarılan 10 sayılı teb
liğ bükümlerine göre tanzim edildiği açılkça be
lirtilmektedir. 

1110 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar Kanu
nunun 1 nci maddesinin B bendi ikinci bölgeye 
nelerin ve kimlerin girebileceğini tesbit eder. 
Buna göre ikinci bölgeye kanunda belirtilen 
«nadidelerin ticaret maksadıyle siokulması ya
saklanmış ve yabancıların bu ikinci bölgeye gi
rişi ise izne tabi kılınmıştır. 10 sayılı tebliğde 
ise, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu 
bölgeye girişini yasaklayan bir büküm mevcut 
'değildir. 

Oysa bu uygulama 8 yıldan beri ilişikte sun
duğum giriş izin belgesinden de anlaşılacağı 
gibi, devam etmeikte, bu bölgedeki ve bu bölge
ye 'girmek isteyen vatandaşlarımızın yasal bak 
ve özgürlükleri açıkça çiğnenerek bu uyîgula-
imaya maruz kalan valtandaşlarıımıız tedirgin 
edilmektedir. 

Halk arasında bu izin belgesine Pasaport, 
bu uygulamada halkın önüne çıkan enigeller 
Utanç Duvarı olarak nitelendirilmektedir. 

'Bu uygulama yalnız yasalarla değil, insan 
ğeref ve haysiyetiyle de açıkça çelişmektedfa. 
20 nci asrın özgür Türkiye'sinde, Türkiye'nin 

en küçük ve en geri kalmış ilçenin sefalet için
de kıvranan insanlarının özgürlükleri, kanunlar 
bir kenara itilerek ayaklar altına almanaktadır. 
Devlet güvenliği adına da olsa bu uygulamaya, 
çağımızda isim bulmaya imkân yoktur. 

Hukukî durum açıkça bu iken : 
1. Türk vatandaşlarının Çukurca ilçesine 

girişini izne bağlıyan bu uygulamanın dayana
ğı nedir? 

2. Yasa dışı bu uygulama ne zamandan be
ri ve hangi Hükümet döneminde başlamıştır? 
Burada varılmak istenen amaç nedir? 

3. Yalnız yasalara değil, insan şeref ve 
haysiyetiyle de bağdaşmayan hukukî dayanaktan 
yoksun olduğu için yüz kızartıcı olarak nitelen
dirilebilecek bu uygulama devam edecek midir? 
Edecekse hukukî gerekçesi nedir? Etmeyecekse 
ne zaman bu uygulamaya son verilecektir? Ba
kanlığınızın bu konuda bir girişimi var mıdır? 

4. 1110 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(B) bendi uyarınca yani ikinci bölgeye ait olmak 
üzere tanzim olunan izin belgesi, adı geçen ka
nuna göre yalnız yabancı uyruklu kişiler için ba
his konusu olabileceğine göre, Türk vatandaş
ları da bu uygulamaya tabi tutulurlarsa bunlara 
yabancı gözüyle bakılmış olmuyor mu? 

5. Yasalara açıkça aykırı olduğu belli ve 
keyfililiği gözden kaçmayan bu uygulama em
rini verenler ve mecbur olmadıkları halde ka
nuna aykırı bu emri senelerdir tatbik edenler 
hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Ve
ya yapılması düşünülmekte midir? 

İzin belge sıra No. : 
İzin belgenin tarihi : 18 . 5 . 1973 

Türk Vatandaşlarına Mahsus 2 nci Bölgeye Giriş 
tzin Belgesidir. 

Adı ve soyadı : Mikâil İlcin 
Baba adı : Mehmet 
Doğum tarihi ve yeri : 1926 - Hakkâri 
Mesleği : Serbest 
İkametgâh adresi : Bulak Mahallesi Hakkâri 

Not : 1. Bu belge sonunda İl J. Alay. K. lı
ğına iade edilecektir. 

2. tşbu belge Çukurca'ya girerken Gü-
defteki Takım K. lığına gösterilecekiir. 

3. Bu belge 18.5.1973 tarihinden 14.10.1973 
tarihine kadcvr geçerlidir. 
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Eef alca tindeki! er : — 
Gezi maksadı : Propaganda yapmak için 
Güdeceği yer ve ziyaret edeceği yer : Çukur

ca ve bağlı köyler 
Seyahat vasıtası : Oto ve yaya 
Seyahat süresi : 18 . 5 . 1973 'ten 14 Ekim 

1973 'e kadar. 
Yukarıda adı geçen açık kimliği yazılı ve fo

toğrafı yapışık olan şahsın 1110 sayılı Askerî 
Yasak Bölgeler Kanunu ile 10 sayılı Tebliğ hü
kümlerine göre riayet etmek ve gezi sırasında 
hudut yolları dışına çıkmadan veya yol güzer-
gâhındaki hudut komutanlıklarına öneeden haber 
vererek 2 nci bölge dahilindeki görevlilerin ta
lepleri halinde girmesine müsaade edilmiştir. 

Hüseyim Tekbaş 
Vali Muavini 

Hakkâri Valii Y. 

T. O. 
İçişleri (Bakanlığı 
Jandarma Genel1 

Komutanlığı 
'Ankara 

Jsth. 7503^74/Hudut 
ve Kaçak Ş. 

Konu : Hakkâri Milletvekili Mikâ-
ii llçın'in yazılı soru önergesi. 

Milî! et Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 1 Haziran 1974 günlü ve 7/1178-907/ 
8572 sayılı yazıları. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil ilçm'in 
Hakkâri'nin Çukurca ilçesine gişirin izne bağlı 
olduğuna dair yazılı sora önergesi incelenmiş 
cevabımız aşağıda •belirtilmiştir. 

Yasak bölge ve hudut bölgeleri ile bu bölige-
lere giriş ve çıkış lilll'Ö ve 1918 sayılı Kanunlar 
ve 1918 sayılı Kanuna göre çıkarılan genel teb
liğlerle düzenlenmektedir. 

(Soru önergesinde belirtilen konu sözü edilen 
kanunlarla genel tebliğ hükümleri çerçevesinde 
incelenmektedir. 

İnceleme sonunda uygulamada hata veya 
kusurlu davranıldığının tespiti halinde ilgilileri 
hakkında kanunî gereği yapılacak ve önleyici 
tedbir alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk^ 

'İçişler? Bakanı 

19 . 6 . 1974 O : 1 

i. — İzmir Milletvekili Şinasi Osmanın, Dış
işleri Bakanının bütçe görüşmelerinde yapmış 
olduğu konuşmaya ilişkin ısorusu ve ^Dışişleri 
Bakanı Turan Güneş'in ly azılı ıcevabı (7/180) 

25 . 5 . 1974 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Tu

ran Güneş tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına müsaadelerini rica ederim. 

Saygılarımla. İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

Üç gün evvel Millet Meclisinde Dışişleri Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken evvelâ tenkit ve 
temennilere bilâhara da sorulara cevap veren Sa
yın Dışişleri Bakanından istirhamım şunlardır. 

1. Türkiye'nin dış politikasını yürütmekle 
sorumlu bir bakanın ılış münaseibetlerlo ilgili 
bir konuda özel aşk ve maşukadan bahsetmesi 
ne dereceye kadar doğrudur? 

2. Türkiye sınırları dışındaki kuruiluşların, 
şahısların kulağına söylemeyclimdeıı kastı kim
dir ve nedir? 

(Her ne kadar Sayın Bakan bunu temenni 
olarak cevaplandırmış ise de bunun bir maksat
la söylendiği ve bazı kimselerin kasdedildiği 
aşikârdır.) 

3. Orta Avrupa^dan çekilen güçlerin kanat
ları oturtulması, konduruUm'asından neyi kas-
detmektedir ? 

(Kendini ve Nato'nun Güney - Doğu kana
dını koruyacak güçte ve kudrette olan, Türki
ye'ye, Orta Avrupa'dan çekilen Nato kuvvetle
rinin gefirtilmesini mi ima etmektedir?) 

T. C. 
Dışişleri İBakanlağı 

Bözk Md. : 748 18 . fi . 1974 
Konu : İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nm yazılı soru 
Öncrigesi cevabı Hk. 

Millet Meeisi Başkanlığına 
İllgi : o Haziran 1974 tarihli ve Kanunlar 

Müdürlüğü 7/180 - 9813/8738 sayılı yazıları. 
'İzmir Milletvekili Sayın Şina'si- Osma'nm, 

ilgide kayıtlı yazıları ekindeki yazılı soru öner
gesinin cevabı, 2 nüsha halinde ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. . Turan Güneş 
Dışişleri Balkanı 
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iSayın Şinalsi Osma İzmir Milletvekili 
25 Mayıs 1974 tarihli yazılı soru önergenizin 

cevaplan aşağıda sunulmuştur. 
d. Bahse konu kelimeler Dış Politikada hissi 

unsurlara değil, aklî unsurlara itibar edilmesi 
zımnında kullanılmıştır. Bunların özel aşkla (bir 
ilgileri mevcut değildir. 

Dışişleri Balkanlarının herhangi bir Bakan
dan veya siyaset adamından farklı kelimeler kul
lanmalarının gerektiği gibi bir kural yoktur. 

12. ıSîizkı de sorunuzda belirttiğiniz -gibi «dı
şarıdaki şahıslar ve kuruluşların kulağına söyle
meyelim» Sözü bir temenni olarak belirtilmiştir. 

8. ıS'oru ^sözlerimin yanlış anlaşıldığı izleni
mini yaratmaktadır. Orta Avrupa'dan çekildiğin
de kanat ülkelerine (burada kaydedilen Türki
ye'dir) yakın bölgelere konuşlandırılmaları- söz 
konusu olabilecek küvetler Varşova Paktı kuv
vetleridir. NATO'nun indirdiği kuvvetlerden 
Amerikalılar kendi ülkelerine dönecek, indirim 
bölgesindeki kuvvetler ise terhis olunacak veya 
yedeğe geçirilecektir. 

5. — Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu' 
nun, Adana ı- Kadirli ilçesinde bulunan töavrun 
Çayı 'üzerinde \baraj yapılmasına iliğUin sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe'nin yazılı cevabı 
(7/187) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygı ile rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Yılmaz Hocaıoğlu 

il. Halen nüfusu 100 bini aşmış, her bakım
dan gelişmeye müsait Adana Kadirli ilçesinin su
lanmaya muhtaç ve sulandığı takdirde fevkala
de verim artışı sağlanmıası mümkün bulunan ara
zisi içinde akmakta olan Savrun Çayı üzerinde 
bir ibaraj yapılması düşünülüyor mu? 

2., Düşünülüyorsa hangi safhadadır? 

8. Düşünülmemiş ise etüde alınması müm
kün müdür % 

4« Mümkün ise bu etüt hangi tarihe kadar 
tamamlanabilir 1 

T. C. 
(Bayındırlık Bakanlığı 17 . 6 . 1974 

Özel Kalem. 
Sayı : 651 

Konu : Adana Milletvekili Yıl
maz iHoeaıoğlu^nun yazılı sorusu. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
tljgi : 14 . 6 . 1974 gün ve 7/187 - 1044/9079 

sayılı yazınız. 

lAdana'nm Kadirli ilçesinden akmakta olan 
ISavrun Çayı üzerinde bir Baraj yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Adana Millet
vekili Yılmaz Hocaoğlu tarafından verilen ya
zılı soru (önergesinin Bakanlığımızla bir ilgisi 
bulunmamaktadır. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
\Enol Çevikçe 

Bayındırlık Bakanı 

....>.. > e < _.<... 
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98 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 6 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayıaşıa Mahkamıesıin'de açık Munaaı 

1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/173) (ıS. Sayısı : 57) (Dağıtma tarafta : 

39 . 5 . 1974) 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gurupu adı
ma Grup Başkanveküi Siirt MifHetveöcülJ M. Ne-
M Oktay l e Van Milletvekili Salüh Yıldız'ın; 
Hayvancılığın gdiştdrilmesini sağlamuak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekii kanunî ve idarî tedlbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, MiHet Mec
lisi îçtüzüğâinün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 
iiyatlanna yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü 

3. — Hakkâri Mületvekili Mikâil İİçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldmh' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (•) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma, Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi* 
ndn, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen^ 
lerine dair Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarma dair Maliye Bakanımdan sözlü so
ru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Mületvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlMi soru önergesi (6/31). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
topraik tevzi komisyonlarına dair Köy İsleri ya 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zamanına dair Başbakan
dan sözlü soru ömıergesi (6/33). 

soruya çevrilmiştir. 



13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Barbakandan söalü som 
önergesi (6/34). 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cirln, Bingöl illine aymian itmam kadrolarına 
dair Devlet Bakanımdan sözlü soru önergesi1 

(6/35). 

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

16. —• Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmiemiş vergilere dair Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/118) (*) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
fein'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man B'akanından sözlü soru önergesi (6/43). 

19. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Barbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Orman Grenel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

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

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bâzı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık BaJkanmdan sözlü soru önergesi 
(6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasınla dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıidırım'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacıma 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı KuDkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapıımı-
na dair Köy Işjleri ve Kooperatifler Bakanını-
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

2 — 
I 26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'unr 
I Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek

noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 
27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,. 

Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
I emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili "Yasin Bozkurt'un,. 
I Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 
I 29. — Kars Milletvekili T? asin Bozkurt'un,, 

Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm,. 
I Ziraat Bankası İzmir-Çiğli şubesindeki yolsuz-
I luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/63) 
I 31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,. 
I bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/65) 
I 32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm,. 
I Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 

iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi. (6/66). 
I 33. — İçel Milletvekili Nazmı Bıaş'ın, Dev-
I let Su işlerinin Adana Bölgesindeki bir mütıe-
I ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
I Balkanından sözlü soru önergesi (6/116)' (*) 
I 34. — İçel Milletvekili Raısim Gürsoy'un,. 
I İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin lçis-
I İleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 
I 35. — İçel Milletvekili Rasim G-ürısoy'un,. 
I İçel Valisine ilişkin Içüşleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/70) 
I 36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
I kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
I ilişkin Başjbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72> 
I 37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
I kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
I iüsjMn içişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 

(6/73) 
I 38. — Kastamonu Milletvekili M>ehdi Kes-
I kin'in, KastamonuVa televizyon imkânının sağ-
I lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi. (6/74) 
I 39. — Kastamonu Milfetıvekil'i Mehdi Kes-
I kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak-
I ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabdî Kay-
1 naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75> 



40. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Grençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

42. — Denizli Milleft'veMLi Sami Arslaıı'm, 
Cumhuriyetin 50 ncd yılı münasebetiyle istan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü sora önergesi. (6/78) 

43. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

44. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'in, ıkuru üzün fiyatlarına ilişkin Köy işleri 
ve Kooperatifler Bakanımdan sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

45. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nııv, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

46. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 
iMşkin Dışişleri Balkanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

47. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

48. — içel Milletvekili Nazım Baş'ııı, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

49. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ana Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle 
yeni müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

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

52. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerinideki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
merhum Menderes, Polaıtkan ve Zorlu'nun naaş-
lannm nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

54. — İçöl Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

55. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'm, hekimlerin rotasyonuna ilişMn Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve imar ve iskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy işleri ve Koopera
tifler Balkanından sözlü soru önergesi (6/93) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkuliere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

59. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'm, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. ('6/9)6) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

62. — içel Milletvekili Easim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve içişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. 06/99) 

64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez ilkokulu öğretme
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/10-0) 



65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
mın, İçişleri Balkanımın iBütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkim İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ikin'ün, Kastamonu'da Sosyal iSigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Balka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

67. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Kocaeli hudutları içinddki trafSik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Meteoroloji! Genel Müdürünün yerinden 
(alınmasına ilişkim-Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Balkanından, sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
ITam'ım, haşhaş lekiclerinin durumlarıma iliş
kim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, ye-
mDeMik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarımdan sözlü soru öner-
ıgesi (6/106) 

71. — Balıkesir Milletvekili îlhan Ayte-
ıkân^in, ilçe mraiMlüklerime ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ikin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Mülî Eğitim Bakanımdan sözlü soru 
öuıergesd (6/109) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, KastamonuMa kâğıt fabrikası kurul
amasınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, 
Türlk Medenî Kanununum değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/111) 

75. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'mn, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tanm ve Hayvancılık Balkanımdan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

76. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'mn, 
findik taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
işleri ve Kooperatifler bakamlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan^ 
lı'nın, Başbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen part i bayrağına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
ılı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerime 
ilişkin Millî Eğitim Balsamımdan sözlü soru 
önergesi (6/115) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
'Cumhuriyet HaJlk Partisine yeni giren milletve-
ikilllerime ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1/19.)! 

80. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özde-
mir'in, Tunceli öğretmen Okulumda tmıeydama 
ıgelen olaylara ilişkim Başlbaikan ve Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi .('6/120) 

ı8il. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (16/1211) 

82. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Taibiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

ı83. — Kars Millefeveikili' Gemil Ünal'ım, anar
şik olaylara katılan kişilere İlişkin (Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1123) 

84. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, 19(18 sayılı Kanun hükümlerime ıgörie ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın» 
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

i85. — Çamajklkale Milletvekili Zefkaye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1125) 

186. —• Kocaeli Millatveküli Sabri Yahışi'mim, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
memureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

87. — Giresun, MBletivıekiıli Orhan Yıl-
maz'ım, Giresun - Aksu'da mıieydama gelen fa-
ıcdaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/127) 

88. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'im, Istanibul festivali için Fransa'da yaptı» 
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rrlan afişe İlişiklin Turizm ve Tanıtıma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/128) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlöER 
İŞLER 

X I . — Vatansızlık hallıeraınin sayısının 
azaltılmasına dair Sözleşmenin onaylanmıasıaıın 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/85) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 .1974) 

X 2. — Ad ve Soyadlıarının Nüfus Kütük
lerine Kaydına Dair Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/86) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 6 . 1974) 

3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna geçi
ci bir madde eklıenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/149) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

4. — 854 sayılı Deniz tş Kanununun 20 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkımda kanun ta

sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ko
misyonları raporları (1/135) (S. Sayısı : 65) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

5. — 1475 sayılı iş Kanunıunun 14 ve 24 
neü maddeleri ile 98 nei maddesiinin VII nei 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçi
nin kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çı
karılmasına ; Adana Milletvekili Alparslan Tür-
'keş ve 2 arkadaşının, 1475 sayıiı iş Kanununun 
14 neü maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine; istanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 
1475 sayılı iş Kanununun 14 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık 
ve Sosyal Işlıer ve Plan komisyonları raporları, 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1974) 

X 6. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplığı kanun teklifi ile Rize Milletvekili 
Sami Kumıbasar ve 2 arkadaşının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi 
ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları 
(2/215, 2/76) (,S. Sayısı : 67) (Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1974) • 

(M. Meclisi 98 nei Birleşim gündömd) 




