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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

12 Temmuz 1974 Cuma günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,331te son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kayseri 

Memduh Ekşi Tufan Doğan Avşargil 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

II. — BU BİELEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonunda Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

25 . 6 . 1974 tarihli 100 noü Birleşimde alıaı-
anış olan tatil kararı gereğmce, 1 Kasım 1974 
günü saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşi
me saat 15,35'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kayseri 

Memduh Ekşi Tufan Boğan Avşargü 
Divan Üyesi 

Erzurum. 
Zekâi Yaylalı 

III. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 7 . 1974 Cuma 

Teklif 
1. — Elâzığ Milletvekili A. Orhan Senemıoğ-

lu ve 8 arkadaşının, Elâzığ Fırat Üniversitesi 
Kuruluş Kadro Kanunu teklifi (2/278) (Bütçe 
Kanma Komisyonuna )• 

Rapor 
2. — Dört üniversite kurulması hakkında 

kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 
I nci ek) (Dağıtma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 
I I . 7 . 1974) (GÜNDEME) 

C. Senatosundan dönen iş 
3. — Deniz Hulkuku ile ilgili yetki kanunu 

tasarısı (M. Meclisi : 1/141; C. Senatosu : 
1/273) (Dışişleri Komisyonuna) 

Yazılı sorular 
4. — İçel Mili e'fcıv ekili Nâzım Baş'm, narenci

ye üretimine, turfanda sdbzc fiyaitlarına ve sunî 
'gübre üretimine ilişkin Başibakandan yazılı so
ru önengeisi (7/22G) 

5. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'in, Kütah
ya'nın Dağardı Aıntimuan maden işletmelerine 
ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/227) 

f). — İzmir Milletvekili Şinaisi Osma'nın, Bu-
«a Belediye Başkanı ve İzmir Vali Vekiline iliş
kin Başibakandan yazılı soru önergesi (7/228) 

7. — Bolu Milletvekili Müfit Bayrakitar'ın, 
ilkokul öğretmenlerinin atama ve yer değiştiril
mesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/229) 
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8. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Ankara'da yeni bir telefon rehberi bastırılma
sına iligkin Ulaştırana Balkanından yazılı soru 
önengesi (7/230) 

9. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, ÇJamlıhemşin - Ilıca kaplıcası arasındaki yo
lun yapımına ayrılan ödeneğe ilişiklin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından yazılı ısoru önergesi. 
(7/231) 

10. —• İstanbul Milletvekilli Mustafa Parlar' 
m, Çamlıhemşin'in Devlet «sahil yoluna bağlan

masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si. (7/232) 

11. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
m, 1968 - 1974 yılları Rize ilinin bazı ilçe ve na
hiyelerine yol yapım ve bakımı için ayrılan öde
neklere ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/233) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
mahalle muhtarlarının güvenliğine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/234) 

»>©-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Slaatâı: 15,00 

BAŞKAN — Başfeanyeteil Memduh Eıkşi 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan AvgıargüH (Kaysieri), Zakâi Yaylattı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 112 nci Birleşimini açıyorum, 

IV. - , YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır, salonda bulunan sayın üyelerin 
«iBurada» demek suretiyle yoklamaya katılma
larını istirham ebeliyorum. 

Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, ad okumak suretiyle 

yaptığımız yoklama sonunda Genel Kurul sa
lonunda 178 sayın üyenin bulunduğu saptan
mıştır.: 

Meclis'imizin 1.12 nci Birleşimi ile bu yasa
ma yılı içerisindeki toplantılarımız sona er

mektedir. Başkanlik Divanı olarak sayım, mil
letvekillerine tatil süresince başarılar ve mut
luluklar temenni ederiz ef emdir. <(Alkışlar)' 

Değerli arkadaşlarım, oturumu erteleselk bi
le çoğunluğun olacağı kanaatimde değiliz. Bu 
balkımdan oturumu ertelemiyorum. 

Oündemiimizdelki konuları göroişımek için, 
daha evvelce almış olduğumuz karar gereğin
ce, 1 Kalsılm 1974 Cuma 'günü saat 15,00te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanılma Saafâ : 15,35 

«••e»-
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V. —ı SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, _ Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 
îmanı - Hatip kadrolarının dağıtımım ilişkin 
sorusu ve Devlet Başkanı Süleyman Arif Em
re'nin yazılı cevabı (7/179) 

29 . 5 .1974 
•Millet Meclisi. 33 aşk anlı ğ m a 

Aşağıdaki somlarımın, Sayın Devlet Ba
lkanı ve Barbakan Yardımcısı Necmettin Er-
Ibakan tarafından yaızılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ve talep ederim. 

(Bolu .Milletvekili 
(Müfit Bayraktar 

1. 1974 yılı Bütçesinde İka/bul edilen 
İmam - Hatipler ile iUgiili kadroların dağıtımı
nı ne şekilde yapmayı düşünmekteşriniz?' 

2. Dinin politikada istismarını önleyecek 
ive İmam - Hatip ka)dnolarınm dağıtımı ile il
igili ne ıgiıbi tedbirler alimalbtasınız ? 

3. İmam - Hatip kadrosu ıtaJhlsiısi yapılacak 
köylere eşitlik »ağlıya/bilmek için köylerin iha-
•nıj, nüfus durumları dikkate alınacak mıdır?1 

4. [Kadro takibinde bulunan köylerin, eko
nomik durumları ve imalhrumiyeit (dereceleri 
isizjce Ibir ölçü unsuru (mudur? 

ı5. — ISÖIZ konusu kadrolarım tevziin de. ev- ' 
velce müftülüklerce ıteislbiti yapılmış olan ve 
köyleri ısıraisı'yle teispitt eltlmiş »olan listelerin bir 
/önemi var mıdır? 

6. — Kadroların (köylerde «adaletli 'bir se
kilide tevzi edilebilmesi (hususunda Ibir yonet-
ımelilk vaz'ı düşünülmekte imidir? 

7. Kadroların köylere tevziinden sonra, 
köylerimizdeki kadrosuz vekil - imamların mik
tarı nedir ve kaç (köyümüz imam kadrosu (bek
lemektedir? 

8. Kadro alamıyan veikil - imamların mük
tesep haklan var anıdır? Varsa nasıl koruna
caktır % 

T. -C. 
Devlet Bakanlığı 11 . 7 . 1974 
Sayı ı- 7.03/794 

IMillet Meclisi Başkanlığına 
(Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar 

tarafından Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a tev

cih edilen yazılı so.ru önergesi, ilgili Devlet Ba
kanı olarak taıtfımiizdan aşağıda yazılı olduğu 
veçhile cevaplandırılmış (bulunmaktadır. 

Önerge sahibi milletvekiline intikaline tavas
sutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

Devlet Bakanı 
Süleyman Arif Emre 

iCevaplarımız : 
II.. ,1:974 yılı Bütçesinde ka'bul edilen İmam -

Hatipler ile ilgili kadrolar, hiç imam - hatip 
kadrosu bulunmayan köylerden başlayarak ihti
yacı olan köylere tahsis edilmek suretiyle da
ğıtılacaktır. 

(2, Dinin politikada istismar edilm'eyecek 
derecede ulvî olduğuna inanıyoruz. Hususiyle 
imam - hatip kadrolarının dağıtımında politik 
tesirler düşünülemez. Tedbirimiz, alınmış olan 
dbjelktif kıstaslara uymaktır. Sorularınıza cevap 
verdikçe 'bu tedbirler belirlenecektir. 

8. Kadrio tahsisinde köylerin hane ve nüfus 
durumları dikkate alınmaktadır. 

4. Kadro takibinde ıbulunan köylerin ekono
mik durumları ve mahrumiyet dereceleri da
ğıtımda (bir ölçü. olarak ele alınmaktadır. İ t 
tisalden yetersiz köylere öncelikle kadro veril
mesi ön/görülmektedir. 

15. Müftülüklerin listeleri öncelik sırası ba
kımından aynen kalbul edilmiyor. Diğer şart
larda dikkate alındığında hır uygunluk varsa 
aynen kalbul edilir. Aksi halde duruma göre sıra 
yapılır. 

(6. Yönetmelik esasları tespit edilmiş olup 
Ibir yönetm'elik vaz'ı düşünülmektedir. 

7. 14 hin kadar vekil - imam hulunmakta
dır. Mülhak bütçeli vakıflara 'bağlı imam - ha
tiplerin kadroları 633 sayılı Kanun tadilinden 
sonra Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanacaktır. 
İmam - Hatip kadro tale'bi hailen 7 hini aşmış ise 
do kadro (bekleyen 4 - 5 bin kı'öy mevcuttur. Köy
lerin dağınık ((birkaç parça) oluşu sebebiyle 
durum tespiti kati ol a mıamaktadır. 

Kadro tevziinden sonra ve vekil - imamlar 
hakkındaki tasarı kanunlaştığında kanım hük
müne uyularak seçme sınavından sonra bazı köy 
imam - hatip kadro açığı artacaktır. Bu açık 20 
bin kadar olacağı düşünülmektedir. 
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>8. Vekil imamlar tasarı kanunlaştığında 
devlet memuru statüsüne kavuşmakla hizmet yıl
ları müktesep olacağı gübi smav neticesi aslî 
inuam - hatip olabileceklerdir. Diğerleri imam -
hatip lolalbilmeık için sınav verip meslek okulun
dan diploma almak veya din hizmetleri sınıfın
da ıgtörev almak ibakımından haklan mahfuz 
olacaktır. Vekil imamlar kanun tasarısı sayın 
soru önergesi salhilbiınde olduğu için geniş izalhatı 
tasarıda bulalbilir. Ancak tasarı kanunlaştığı ci
hetle T. B. M. Meclisinin Yasama tasarruf undan 
sonra durum aydınlığa kavuşacaktır. Saygıla
rımla. 

2. — Manisa Milletvekili [Süleyman Tuncel' 
in, Merkez - köy >ue İKöy - Kent çalışmalarına 
ilişkin sorusu 've İKöy İşleri \ve Kooperatifler Şa
kanı Mustafa Ok'un yazılı cevabı, (7/183) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla rica 
ederim. 

14. . '6 . 1974 

'Manisa Milletvekili 
Süleyman Tuncel 

3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ve bu 
Planın 1OT4 senesi programında merkez köy
lerden bahsedilmekte ve bu köylere devletin te
mel öğretim, okulları, sağlıkevleri ve ocakları, 
selektör evleri, aşı ve sunî tohumlama istasyon
ları, köy tarım teknisyenleriyle ilgili sabit teslis
ler, tarımsal ürün alım ve tanmsal girdi dağı
tım, yerleri, Tarım Kredi ve Tarım Satış Koo
peratifleri, PTT şubesi ile karakolların tesis ve 
idamesinin bu seneden itibaren seçilecek olan 
merkezî köylerde başlayacağı bildirilmektedir. 
Buna göre : 

1. — Yüce Meclislerce ismi merkez köy 'ça
lışmaları diye adlandırılan ıbu 'hususlarla Hükü
metin köy - kent çalışmaları aynı mıdır? Aynı 
ise neden başka isim verilmiştir ? Ayrı ise ayrıl
dıkları noktalar nelerdir? 

'2. — Cumihuriyet Halk Partisi ^beyannamesi 
olan Ak Oünler'e kitabında Iköy - kentlerin 
yönetiminde kooperatiflerin Ibüyük ağırlığı ola
cağı, köy - kentlerin ise yerinden yönetime ağır
lığı olacağı yazılıdır. Bu ne demektir? 

Köy idaresinde kooperatif nasıl .ağırlığını 
hissetirebilir ? Muhtar ve belediye seçimlerinde 
kooperatif nasıl etkili olabilir? 

T. O. 
Köy İşleri ve 10 . 7 . 1974 
Kooperatifler 

Bakanlığı 
Tetkik ve Plan 

Koord. Kur. Bşk. lığı 
•Sayı : 91/700 '10136 

Konu : Yazılı soru önergesi 

T. B. M. M. GENEL ISBKRETEBLİĞİ 
^Kanunlar Müdürlüğü) 

İlgi : 14 . '6 . İİ974 gün ve 7/18340018/90/8 
sayılı yazınız. 

İlgide tarih ve numarası belirtilen yazınız 
ekinde gönderilen Manisa Milletvekili iSaym 
Süleyman Tuneel'in yazılı isoru önergesinin ce
vabı yazımız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim,. 
Mustafa Ok 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler, 

Bakanı 
Soru sa'hibi : 
•Sayın Süleyman Tuncel 
^Manisa Milletvekili 

Soru -(özet) 
1) Yüce Meclislerde ismi merkez köy çalış

maları diye adlandırılan bu 'hususlarla Hüküme
tin köy - kent çalışmaları aynı m,ıdır, aynı ise 
neden başka isim verilmiştir? Ayrı ise ayrıldık
ları noktalar nelerdir? 

Cevap : 
.1) Merkez köy '(III. Beş Yıllık Plan - say

fa 864 madde İ2) de ^başlıca niteliği dağınık
lık ve sayısal çokluk olan kırsal yerleşim biçi
minin bu yerleşmelere götürülen Ihizmetlerin 
kapsam, ve sınırlarını genişletme maliyetini artır
ma gibi olumsuz etkilerini gidermek; sunulan 
hizmetlerden tüm köylü nüfusunun yararlanma
sını sağlamak ve kırsal yerleşim, düzenini geliş
tirmek için merkez köyler oluşturulacaktır. 
Köylere, farklı kriterlere dayalı olarak seçilen 
merkezler aracılığı ile hizmet ve program (götü
ren sağlıkevleri ve Ocakları -ana çocuk sağlığı 
merkezleri, temel eğitim ve yatılı bölge okulları, 
sabit meslekî köy kursları, tarımsal yayın bina-
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•lan, iaşım ve sunî itiokumlama istasyonları, PTT şu
be ve ajansları, karakollar, pazar yerleri ve ben
zeri hizmet birimleri merkez köylerde toplana-
•caktır. 'Ayrıca (gezici nitelikte görev yapan ka
mu ıgıöreivli'lerinin merkez köylerde toplanması 
sağlanacaktır.» şeklinde tanımlanmaktadır. 

Oysa köy - kent, Hükümet Programında; 
'«Köylerimizin çclvresinde yeni iş ve kazanç im
kânlarının açılması, çağdaş uygarlık nimetleri
nin yeterli sağlık ve eğitim kurumlarıyle ve her 
türlü kamu hizmetleriyle 'buralara ulaşılmadı, 
nüfusun büyük merkezlerde aşırı şekilde yoğun
laşmasının önlenmesini amaçlarına uygun ola
rak, demokratik bir anlayış içerisinde köy - kent
lerin kurulması yoluna gidilecektir.» şeklinde 
ifade edilmiştir. 

Tariflerden de açıkça (görülebileceği -gibi; 
merkez köy 'her yerleşim birimine hizmet götür
mek yerine; belli merkezlerde hizmetlerin ras-
yonal bir şekilde yoğunlaştırılmasını amaçla
maktadır. 

Köy - kent ise hizmetlerin rasyonel nir şe
kilde kırsal alana (götürülmesi yanında, kırsal 
alanda yeni iş ve kazanç olanakları yaratmayı, 
böylece kırdan .kentlere zorunlu olarak yapılan 
•göçleri düzenlemeyi amaçlayan ibir girişimdir. 

Bir başka deyişle köy - kent merkez köye 
ekonomik boyut kazandıran bir yerleşim yeridir. 
Bu bakımdan; III. Beş Yıllık Plan ve yıllık prog
ramlarda yer alan merkez köy çalışmaları, köy -
kent yaklaşımı içinde değerlendirilecek ve köy -
kent programı bir bütün olarak uygulanacaktır. 

ıSoru : 
2) Cumhuriyet Halk Partisi beyannamesi 

olan Ak Günler'e kitabında köy - kentlerin yö
netiminde kooperatiflerin büyük ağırlığı olaca
ğı yazılıdır. Bu ne demektir. 

Cevap : 
-.2) Köy - kentlerde yeni iş ve kazanç olanak

ları yaratacak girişimlerde .kooperatiflere büyük 
ağırlık verilecektir. Bu girişimlerde teşebbüs 
Ihalktan geleceği için yönetimini başka bir de
yimle, ekonomik /girişimin çeşidini, kapasitesini, 
üretimin, pazarlamasını ve tüm işletilmesini, gi
rişimi ortaya, çıkaran halk yapacak, kredi, ve di
ğer teknik yardım, olanakları ile devletin bu gi
rişimlere destek olması sağlana!caktır. Bu bakım

dan toplu 'girişimlerin en etkili organizasyon bi
çimi olan kooperatiflere ağırlık ve önem 'veril
mektedir. Kooperatiflerin halkın kendi organi
zasyonları olduğu ilkesine dayalî olarak, yöneti
minde de Ihalkm söz sahibi olması tabiî görül
mektedir. 

B,uıgüne dok üretimi kırsal alanda yapılan ta
rımsal ürünleri değerlendiren, işleyen fabrika
lar sadece kentlerde kurulurken, bundan böylle 
değerlendirme ve işlenı,e üretimin yapıldığı yer
de yani kırsal alanda da yapılacaktır. 

ıSoru : 
3) Köy idaresinde kooperatif nasıl ağırlığı

nı hissetirebilir ? ıMuıhtar ve ''belediye seçimlerin
de kooperatif nasıl etkili olabilir? 

Cevap : 
3) Bir Kamu Tüzel Kişiliği olan ve seçim

le işbaşına gelen fve statüleri özel kanunlarla 
belirtilmiş bulunan köy idaresi ile kooperatifin 
seçim ve yönetim bakımından hiçbir ilişkisi yok
tur. 

Ancak Ü16İ3 sayılı Kooperatifler Kanunun
da öngörüldüğü köy idareleri bir tüzel kişilik 
olarak kooperatiflere ortak olabilirler. 

3. — Adana Milletvekili Yılmaz. Hocaoğlu' 
nun, Adana - Kadirli ilçesinde askerlik şubesi 
kurulmasına ilişkin sorusu we Millî 'Savunma Ba
kam Hasan Esat Işık'ın yazılı cevabı (7/185) 

5 . - 6 . .B74 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerini saygı ile rica ederim. 

Adana Milletvekili 
'Yılirnaz Hooaoğ'u 

il. Halen nüfusu 100 binin üzerinde bulu
nan Adana Kadirli ilçesinden merkeziyet ve ta
sarruf gerekçeleriyle kaldırılmış bulunan As
kerlik Şubesinin yeniden kurulmas:/ için vaki 
müracaatlar hakkında ne düşünülmektedir? 

•2. Ekomoımik şartların ve nüfusun süratle 
geEşmekte 'olduğu bu ilçemizde şubenin yeni
den kurulup kurulamayacağımın biır defa daha 
tetkiki mümkün müdür? 

3, Mümkün ise hangi tarihe kadar netice 
alınabilir? 
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T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 10 . 7 . İ'974 

Kanım : G2'Q/l-74 
Ivonu : Kadirli As. S. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : M. M. Başkanlığının 14 . 6 . 1974 tarih 

ve Kanunlar Müdürlüğünün 7/18540412/9077 sa
yılı yazılsı. 

Adana'ııın Kadirli lleeisinide yeniden, asker
lik şulbesi acilim as imin düşünüuip düşünülmedi
ği 'hakkında Adana Milletvekili Yılmaz Hioca-
oğlu tarafından verilen yazılı soru önergesine 
ilişkin Bakanlığımız görüşü aşağıdaki şekilde 
saptanmıştır; 

'Yurdun çeşitti i bölgelerinde hizmet görmek
te .olan askerlik şubeleri personeli sayısında ve 
bütçe harcama1 arında tasarruf sağlamak anra-
ciyle ulaşım olanakları elverişli ve İbirlbiirine ya
kın. 'Oİan il ve i1] çelende merkezileştirme yolu
na gidilerek yeniden örgütlenmiş ve b\\ neden
le de Kadirli Askerlik Şulbesi Kozan'a bağ-an-
miiş'tı. 

(Ancak öonradan asker alma hizmetlerinin 
'bazı 'bölgelerde yeterli bir şekilde yürütül&me-
diğinin 'saptanması üzerime bu konuda ortaya 
çıkan çeşitli sorunların çözüm'lenclbilmesi ama-
ciyle yapılmış olan çalışmalarda Baka'n'ığınıız-
ca yeniden hizmete açılmaları öuigörülen şube
ler içinde Kadirli Aîskerlik Şulbesine (hazırla
nan planın (A) sıra'sıuda yer verilmiş 'bulun-
nıaktadır. 

Buna göre 19175 yılı (içimde Adana Aîskerlik 
Dairesi böllgesinde bir şube aeılfmatsı yoluna gi-
dildıiği'nde bu konuda önceliğin Kadirli Asker
lik Şubesine verileceğini Ibilgilerkıe arz ede
rim. 

Hasan Esat Işık 
Millî Savunma Bakanı 

4. •— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mil
lî Savunma \Bakanlığı personelinin tayın bedelle
rine \2işkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık' 
'm yazılı cevabı (7/204) ' 

14 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Bülent 

Ecevit tarafından yazılı olarak cevap] audırıl-

12 . 7 . 1974 0 : 1 

masına »müsaadelerinizi saygılarımla rica ediyo
rum. 

izmir Milletvekili 
Şinasi Osmta 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 'bulunan sulbay, 
assubay ve sivil memurların tayın (bedelleri 27 
Şulbat 1®59 ıgün ve 7238 sayılı Kanunla şu suret
le tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Kara ve Hava ayda 165 TL. 
Beniz ayda • 212.50 TL. 
İSi'vil memurlara ayda 75 TL. 

"1CI59 senesi geçim ölçülerine ve o günün ha
yat şartlarına göre tespit 'edilen !bu ımiktarlar 
bu günün hayat pahalılığı karşısında taşıdığı 
değer malûmunuzdur. 

Kaldı ki, çeşitli memur, müstahdem ve tek
nik personele yeni personel kararnamesi veya 
değişik kararna'melerle «yan ödeme olarak» çe
şitli haklar tanınırken, Millî ISavun'ma camiası 
içinde çalışan personelin mağduriyeti aşikâr
dır. Bu münasebetle şu hususları öğrenmıek isti
yorum. 

1. Millî Savunma camiasında çalışan 'perso
nelim tayın bedellerinin arttırılmasını düşünü
yor musunuz ? 

2. Düşünüyorsanız 1)974 bütçesi hazırlanır
ken bu husus dikkate alınmış mıdır? 

3. Bu günün hayat şartlarına göre tayın 
bedellerinin asgari 500 TL. y e çıkarılması doğru 
olmaz mı? 

T. C. 
Millî iSavunma Bakanlığı 1 . 7 . ,1.9174 
Kcmp. : 56160-3-74 Büt. Uyg. 

Konu : Silâhlı Kuvvetlerde görevli, 
Subay, Asısfo., Svl. Me. Tayın Be
delleri Hk. 

Millet Meclisi! Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisinin 44 . 6 . '1974 ta-

rilh ve 'Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
yazısı. 

ıb)' Başbakanlık 2'G . 6 . 1974 tarih ve Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 
77-3i3i3j/!3759 sayılı yazısı. 

1. İlgi :(a) ile 'Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
Subay, Assubay ve sivil Memurların tayın be
dellerinin değiştirilip değiştirilmıeyec'eği İzmir 
Milletvekili İSinasi Osma tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmak üzere sorulmakta ve İliği 
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((b) ile de Bakanlığım 'görevli kıllınmış bulun
maktadır. 

İ2. Malumları olduğu üzere iSilâhlı Kuvvet
lerimizde görevli subay, assufbay ve sivil me
murlar, 15 yıla yakm 'bir zamandır o günün 
şartlarına 'göre tespit .edilen 2O2.;50Lİ!G5 €0 ve 
75.00 lira giıbi cüzi bir miktarda tayın Ibedeli 
almaktadırlar. 

3. Bakanlığımda günün koşullarına uygun 
"olarak gerekli çalışmalar Maliye Bakanlığı ile 
koordineii olarak yürütülmektedir. 

Bu yasama dönemi içinde kanun tasarısı 
Yüksek Meclislere sunulacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Hasan Esat Işık 

Millî iS'avunma Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinişli' 
• nin, Barbakanın Millet Meclisinde yaptığı ko

nuşmaya ilişkin sorusu ve .Başbakan Bülent Ece-
vit'in yazılı cevabı (7/205) 

Millet Meıcliisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorularımın ISaym Başbakan Bü

lent Eeevit taraifmdan yazılı olarak cevaplan
dırılması için gerekli işlemin yapılmasına 'emir 
ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim, 

'20 . 6 . 1974 
Erzurum Milletvekili 

Rasim Ckıisli 

iSorular : 
II. M . 6 . (1974 iSalı 'günü Sayın Ecevit 

«Yunanlı Kardeş»!ine yazdığı şiiri toalhene ıcde-
rek değerli arfkadaşjl arımı: Eğer dış politikada 
Milletçe (birlik içinde 'olmamıza. Ibüyük önem 
ve değer veriyor olmasaydım, 'burada anlatabi
lecek ıçok şey olurdu», l«Kıta sahanlığı» konusun
da Türkiye ne zaman nasıl müşkül duruma dü
şür ülmjüştür ? «FIR» (hattı denen, Hava hattı 
(konuşumda Türkiye ne zaman nasıl müşkül du
ruma düşürülmüştür? <Eıge de Tür'kiyenin ha
vası da, denizi ide nasıl 'bir 'tehlikeye 'sıokulmuş-
mruştur? Bunların 'burada muihasebasini yapmak 
(belki ıgıertekefaîlirdi. Ama ıbıında !bir yarar gör
ünüyorum» diye ibir konuşma yaptınız. 

İAçık celsede söylemeyi mahzurlu (buldunuz 
(bu ison derece önemli milli .konularda gizli cel
se isteyerek açıiklama yapacak mısınız ? 

Ortaya attığınız nu çok ağır ithamlar ne za
man ve nasıl cereyan etmiştir? Milletin temsilci
leri idlaırak öğrenmek istiyoruz. 

2. Aynı konuşmanın İbir yerinde «Biz Yu
nanlı ile aynı kültüre Sahibiz. Aynı türkleri söy
leyen iki milletin 'Çocuklarıyız» diyorsunuz. Şiir
lerinizden politik demeç çiıkardığıniz için soru
yorum. 

Yunanlılar «Maigolo - İdea» türküsünü Söy
lerler. 

IMögolo - İdea'cılarla Ihanigi türküyü iberafber 
söylüyoruz. Bir örnek verelbilir misiniz? 

Kaç, türküyü, kaç Yunanlıyla Iberalber söyle-
yelbiliyorSunuz ? 

,3. Türk - İslâm kültürü ile yaşayan Türk 
Milleti ile (Hıristiyan Yunanlının kültürü ara
sında naisıl bir ayniyet ıgördbildiniız ? Yunanlı 
ile aynı (kültüre isaihip olduğumuzu söyleyeni siz
den (başka 'bir siyaset adamımız var mıdır? 

4. «O (boğazdan 'bafhsedeır, 
(Sen rakıyı Ihatırl arsın»; 
«Gençlik yıllarında şiirle söylediğimi, bujgün 

demeçlerle Söylüyorum» diyerek siyasî demeçle
rimize rehber kabul 'ettiğiniz ve (bugünde altı
na imza koyabileceğinizi söylediğiniz şiirinizde 
yukardaki mısralar yer alıyor mu ? 

Yunanlı hoğazdan Ibahsederken siz rakıyı 
hatırlıyorsunuz. Rakıyla 'hatırladığınız Yunanlıy
la kardeşliğinizin Büyük Türk Milletinin tek 
yürek halinde izlediği Türk - Yunan ilişkilerini 
nasıl etkileyeceğini Başvekil olarak düşündü
nüz mü? 

T. C. 
Başbakanlık 12 . 7 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Daiıresi Başkanlığı 
iSayı :77 - 195/4104 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ': 27 . 6 . 1974 

(tarihli ve 7/205 - 11118 - 9733 sayılı yazınız. 
[Erzurum Milletvekili ISayın Rasim öinisli'-

n'in, Başlbakan'ın Millet Meclisinde yaptığı ko
nuşmaya ilişkin yazılı sora önergesinin cevalbı 
ilişik 'olarak sunulmuştur. 

ISaygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başibakanı 
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Erzurum Milletvekili Basim Ckrisli'riin Başba-
ka'nın Millet Meci'isinde yaptığı konuşmaya iliş

kin yazılı soru önergesinin ıcevabıdır 

il. Siyaset tarihçilerinin ıaçık belgelerden 
daima inceleyebilecekleri Ibu konunun tartışılması 
için günümüz koşullarının uygun olmadığını 
sayın 'milletvekilinin takdir edeceğini umarım. 
Geçmişin tartışılmasından ıçjok geleceğin kurta
rılması çabalarında ulusoa (birleşmemiz gerekti
ğine inanıyorum. 

Millet Meclisinde 16 . 6 . 1974 günü yaptı
ğım konuşmada da bu düşünce ile, konunun ay
rıntılarına girmeyi uygun bulmadığımı belirt
miştim. 

Ancak 3 Temmuz 1974 günü Millet Meclisin
de dış politika üzerine yapılan gündem dışı ko
nuşmalar sırasında, Adalet Partisi Sayın Genel 
Başkanı, kredi takdir ölçüsü içinde, FIR hattı 
sorunu ile ilgili bir açıklamada bulunmuştur. 

'2. 18 . 6 . 1974 günü Millet Meclisinde yap
tığım konuşmada değindiğim «türkıblerin «me-
galo idea türküsü» ile ilgili olmadığını, bu ko
nuşmamda değindiğim <«türkü»lerin mecazi veya 

. . . .> . . . 

siyasi bir anlam taşımadığını, Iher lbalde, sayın 
imilletVekili de takdir eder. 

Bölgemizdeki ülkelerin folklorunda, yüzyıl
ların etkileşimi nedeniyle, açık benzerlikler ol
duğu herkesçe bilinir. Yüzyıllarca Ibir devletin 
yönetiminde yaşamış ıolan unsurların bir ölçüde 
benzer türküler söylemelerinden doğal bir şey 
olamaz. 

ı3, Anadolunun kökleri binlerce yıl derinlere 
inen ve göçlerle, akınlarla da büyük ölçüde et
kilenen ıçiok yönlü zengin tarihi içinde 'oluşmuş 
Anadolu Türk Kültürü, tek kaynaklı yalınkat 
bir kültür değildir. Ulusal karakterimiz içinde 
bütünleşmiş bir sentezdir. 

4. Bütün insanların birbirlerine kardeşlik 
duyguları beslemelerini ve barış içinde yaşama
larını istemek, bir ulusun kendi meşru haklarını 
savunmasına emlgel değildir. Nitekim, Hükümeti
miz ide, gerek Yunanistan'la iliskilerim'izde ge
rek başka alanlarda Türk Ulusunun meşru inak
larını »azimle ve tam bir kararlılıkla korumak
tadır. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

. . .< , . . . 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

112 NOÎ BİRLEŞİM 

12 . 7 . 1974 Cuşna 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihd : 
29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Ne-
bil Oktay ille Van Milletvekili Salih Yıldız'm; 
Hayvancılığın geliştiriim esini sağlaımak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 1Ü2 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grubu adına parti 
Genel Başkanı istanbul Milletvekili Ferruh Boz-
beyli'nin, Hükümetin izlediği dış politika ve 
özellikle Türk - Yunan ilişkileri konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/2) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'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 Buldanlı' 
nm, 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 Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

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

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

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri ve 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

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

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/4.1) 

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, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakarımdan 
sözlü soru önergesi (6/118) (*) 

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

19. — İstanbul Milletvekili Güllıis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

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

21. —T- Ağrı Milletvekili Kerem Şahinin, 
C.H.P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye se
çimlerindeki beyanlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/141) (*) 

22. — Samsun Milletvekili 11 yas Kılıç'm, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas iline bağlı bazı ilce karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji . Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıl dirim'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 

| dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışına 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

3.1. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

34. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Dev
let Su İşlenilin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)" (*) 

35. — İçel Milletvekili Basıim Gürsoy'ıın, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

36. —• İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
îçel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/73) 

39. — Kastamonu -Milletvekili İM elidi Kes-
] kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ-
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lanmasma ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataov'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi, (6/77) 

43. — Denizli Milletvekili Sami Arslaıı'm, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/78) 

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

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lardın, kuru üzün fiyatlarına ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

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

47. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
m Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

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

49. —• İçel Milletvekili Nazım Baş/m, son 
günlerde meydana gelen gençEk olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

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

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

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

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

54. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nım naaş-
larının nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

55. — İçel Milletvekili İbrahim Gökteps'mn, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekiımleran rotasyonuna ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetin© 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

'58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

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

61. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/96) 

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

•63. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

'64. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen* 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlann-
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

65. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/100) 



66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' | 
nın, İçişleri Babanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
«oru önergesi (6/101) 

67. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-. 
kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

68. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

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

70. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'm, haşhaş ekicilerinin durumlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

71. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nrn, ye
meklik margarinlere ilişkin. Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

72. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
kin'in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

'73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

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

'75. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, 
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

76. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'iin, 
Gümrük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/134) (•) 

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

78. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

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

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

81. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/135) (•) ' 

"82. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet 
Ağaoğlu'nun, Kahraıman Maraş ili sınırları için
deki belediyelere ilişkin İmar ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

83. — Antalya Milletvekili Ihs'in Ataöv'ün, 
Cumhuriyet Halk Partisine yeni gken milletve
killerine iiişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/119) 

84. — İstanbul Milletvekili Hüs>eyin özde-
mir'in, Tunceli öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/12Ö) 

85. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/121) 

_8s6. —- Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

87. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 

88. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, Elbistan Termik Santraline dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/144) (*) 

89. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet 
Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

90. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanını 
dan sözlü soru önergesi (6/124) 



91. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/125) 

92. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
nıemureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
sorti önergesi (6/126) 

93. — Giresun Milletvekili Orhan Yıl-
maz'ın, Giresun - Aksu'da meydana gelen fa
ciaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önerge» (6/127) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'kt, İstanbul Festivali için Fransa'da yaptı
rılan afişe ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan gözlü soru önergesd (6/128) 

95. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumuna kira borcu olanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/129) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı-
nın, Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol 
aramalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/130) 

97. — Muğla Mületvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin ya
yımlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/131) 

98. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/132) 

99. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan' 
in, Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma 
ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/133) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
flı'nuı, İstanbul Belediyesinin otobüs ve dol
muşlara yaptığı zamlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/136) 

101. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir özel İdare binası üzerindeki lojman
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/138) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Süleyman Demirci'm Almanya'da yayınlanan 
bir gazeteye verdiği beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakamdan sözlü soru önergesi (6/139) 

103. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı,-
nm, Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri 
(Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 
İŞLER 

X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile 
ilgili Yetki Kanunu tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları. 
(1/4) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1974) 

X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili YetM 
kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komis
yonları raporları (1/169) (S. Sayısı : 81) (Dağıt
ma tarihi: 25 . 6 .1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ite ilgili 
Yetki Kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları ra
porları (1/174) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1974) 

X 4 — Vatansızlık hallerinin sayısının 
azaltılmasına dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/85) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma, tarihi : 
10 . 6 .1974) 

X 5. — Ad ve Soyadlarmm Nüfus Kütük
lerine Kaydına Dair Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve içişleri komisyonları ra
porları. (1/86) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 6 . 1974) 

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

7 — 854 sayılı Deniz iş Kanununun 20 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ko
misyonları raporları (1/135) (S. Sayısı : 65) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

8 — 1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 
ncü maddeleri ile 98 nei maddesinin VII neî 
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 sayılı iş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştiril-

I meşine; istanbul MiUetveflriM Engin Ünsal'ın, 



1475 sayılı I§ Kanununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları, 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) ; 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1974) 

X 9 — Istanibul Milletvekili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplığı kanun teklifi ile Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar ve 2 arkadaşının, Tuvkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun i aküfi 
ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları 
(2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1974) 

10 — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile 
C. Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İz
mir Milletvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşı
nın, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun 46-52/3 maddesi dolayısıyle 100 ncü mad
desi gereğince mahkûm olan tütün ekicilerinin 
affına dair Kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 63) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

11 — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçti
maî Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Ka
nunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılma
sı ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığı kurulmasına dair kanun 
tasarısı ile reddi hakkındaki Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/37; C. Sena
tosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. Sayı
sı : 431, M. Meclisi S. Sayısı :69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58.) (Dağıtma tarihi : 19'. 6 .1974) 

.12 — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Burdur Milletve
kili Ali Sanlı ve 13 .arkadaşının, Tüıık Ceza Ka
nununun 401 nci maddesinin değiştiriknesine 
dair kanun teklif i', ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/140,2/213) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 .1974) 

X 13 — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı 
•kanun dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Ey
lül 1971 tarüıli Montreal Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları rapor-
la«n. (;1/145) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 
2 2 . .6,1974) v 

X 14 — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer 
bazı eylemlere: ilişisin 14 Eylül 19G3 tarihli 

Tokyo Sözleşmesine katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun, tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/146) (S. Sayı
sı : 73) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 .1974) 

X 15 — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının 
an aylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) 
S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 

X 16 — Hayvanların Uluslararası nakliyat 
sırasında korunmasına dair Avrupa Sözleşme
sini:! onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru. (1/144) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1974) 

X 17 — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî 
Ürdün Kıra İlığı arasında hukukî ve ticarî ko
nularda adlî ilişkileri düzenleyen Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/63) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tari
hi : 24 . 6 . 1974) 

18 — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine: İstanbul 
Milletvekili Kesit Ülker ve 32 arkadaşının, 
31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Ko
caeli Milletvekili Sedat Akay'm, 6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 3i . 8 . 1956 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 
gün ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve 
Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 1973 
tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü 
madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu ra
pora (M. Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; 
C. Senatosu 2/73) (M. Meclisi S. Sayısı : 24 ve 
24'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 354) (Da
ğıtma tarihleri : 20 . 3 . 1974, 24 . 6 .1974) 

19 — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasız-
'oğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulu
sal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanu-
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nun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fukralannın 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu, raporu ve Millet._ Meclisi 
metni (M. Meclisi : 2/1 ; C. Senatosu : 2/217) 
(S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974 

20. — İstanbul Milletvekili Abdullah Bastürk 
ve 10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 110 ııeu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/198) (S. Sayısı : 80) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci 
ve 10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sa
yılı, Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin 9 ncu bendi ile 13 . 7 . 1965 gün ve 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferrııh 
Bozboyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 günlü ve 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporları (2/162, 2/158, 2/159) 
(S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

22. — Kadroları İl Özel İdare! e r in e a it bu
lunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylık
larının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/163) (.S. Sayısı : 83) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

23. — İnönü Üniversitesi Kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 
Arkadaşının, İnönü Üniversitesi Açılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Mifliî Eğitim ve Plan 
Komisyonları Raporları (1/175, 2/73) (S. Sa
yısı : 85) (Dağıtma Tarihi : 7 . 1 . 1974) 

24. — İstanbul Milletvekili- Fehmi Cumalı-
oğlıı ve üç Arkadaşının, 20 . 6 . 1973 tarih ve 
1750 Sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim ve Plan Komisyonları Rapor
ları (2/249) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

25. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayıh Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde 

! değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma,. Turizm 
ve Plan komisyonları raporları (2/101) (S. Sa
yısı : 84) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 ..' 1974) 

• 26. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı 'T. O. 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek-

. lenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/228) (,S. Sayısı : 87), (Da
ğıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî. Ür
dün Krallığı arasında suçluların geri verilmesi 
ve ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma 
sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu-
-ğuııa dair Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (1/87) (S. Sayısı : 88) 
(Dağıtma tarihi : 1 , 7 . 1974) 

28. — İstanbul Milletveikili Fehmd Cumalıoğ-
lu nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları (2/250) 
(S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi ; 2 . 7 . 1974) 

29. — 4036 saydı Kanunun değişik 4 ncü, 
8 nci ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci madde
nin (a) bendinin değiştirilmesine ve bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu (1/181) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1974) 

X 30. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir 
usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna, ilişkin ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/153) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma ta
rihi : 3 .7 .1974) 

3.1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve .278 sayılı 
Tüıv'iye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
kur; -ması hakkında, Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun, tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 7 .1974) 

X 32. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları (1/132) (S. Sayısı : 95) (Da
ğıtma tarihi : 3 :7 .1974) 

X 33. — Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine 
ödenecek tazminat hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan korniş-



yonları raporları (1/126) (S, Sayısı • 96) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 7 .1974) 

34. — lataabıü Kapalı Çarşısının onarımı ve 
İmarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyon
ları raporları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 7 .1974) 

X 35. — 19 . 7 .1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına ve bu maddeler yerine yeni 
maddeler konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 
1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takip ve Tah
kikine dair Kanunun değişik 24 neü maddesi
nin değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Plan Komisyonu Raporu (1/172) (S. Sayısı : 
100) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

X 36. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües
sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/171) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1974) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıral-
lığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
-Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet Komisyon
ları Raporları (1/88) (S. Sayısı : 89) (Dağıt
ma tarihi : 5 . 7 .1974) . 

X 38. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı; C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş'in, 
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerin
de ve bu Kanuna Bağlı İki Sayılı Cetvelde De
ğişiklik Yapılması, Bir Bendinin Kaldırılması 
ve bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi; Aydın Milletvekili Nahit 
Menteşe ve 7 Arkadaşının, 633 Sayılı Kanunun 
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36 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kâ
nun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' 
ün, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; 
Samsun Milletveküi Hilmi Türkmen ve 4 Arka
daşının, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi; 
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 63.3 
Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Kanununa 6 Ek Madde ilâvesi Hakkında 
Kanun Teklifi; Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi 
Zararsız'm 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirümesi, Birkaç Maddesinin 
Kaldırılması ve Yeni Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonları Raporları (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 
2/87, 2/90, 2/214) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma ta
rihi : 5 . 7 .1974) 

39. — 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 
sayılı Kanunla eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci 
maddeleriyle 136 ncı maddesine eklenen (e) 
bendinin değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları 
raporları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma 
tarihi : 8 . 7 . 1974) 

40. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma've Plan komisyonları raporları (1/177) 
(S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

X 41. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Anfeara-
ra'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hampedriol Boru Hattı Anlaşmjasının Uygun 
Bulunduğuna dair kanun taısanısı ve Dışişleri 
ve Plan Emisyonları raporları. (1/63) (S. Sa
yısı : 103) (Dağıtma tarilhi : 10.7J1974) 


