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lunmadığı anlaşıldığından; 
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19 . 11 . 1974 Sah 

Teklif 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 

arkadaşının, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2'298) 
(İçişleri ve Adalet komisyonlarına.) 

Yazıh soru 
2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğ-

lu'nun, Ceyhan îş Bankası soygunu olayma kanştiğı 
iddia edilen bir siyasî parti ilçe yönetim kurulu üye
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/292) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15500 

BAŞKAN — Başkanvekiîi Ahmet Çakmak 

DÎVAN ÜYELERİ — Mehdi Keskin (Kastamonu), Ilhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
cak. Sayın üyelerin ışıklar yandıktan sonra beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar. 

1. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, orman 
içinde ve civarında yaşayan köylülerin sorunları ve 
alınması gereken tedbirler konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Üç arkadaşımın isteğini yerine getireceğim. 

ilk olarak, Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bay
raktar, orman köyleri ve orman suçlariyle ilgili ola
rak söz istemiştir. Yalnız rica ediyorum beş dakika
yı geçmesin; buyurunuz efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Değerli mil
letvekilleri, 

Huzurlarınızda, orman içinde ve civarlarında ya
şayan, nüfusları 10 milyonu aşkın olan, orman köy

lüsünün önemli bir meselesini arz etmek için çıkmış 
bulunuyorum. Dinleme lütfunda bulunduğunuz için 
hepinize saygılar arz ederim. 

Bir gerçektir ki; orman içinde ve civarında ya
şayan, nüfusları 10 milyonu aşan orman köylüsünün, 
ışıktan, ışıkta oturabilecek bir avuç gazı, hayvanına 
verebilecek bir ölçek samanı yoktur. 

Bir vakıadır ki, sabık, Sayın Ecevit Hükümetinin, 
uyguladığı yanlış ekonomik politika neticesinde, or
man köylüsü bir sabun köpüğü gibi erimektedir. 
Orman köylüsüne şimdiye kadar hiçbir ekonomik ted
bir alınmamıştır. Orman köylüsüne olsun, niçin hak
ça düzen sağlanamamıştır, neden tedbir alınmamış
tır? Orman köylüsünün başlıca iş kaynağı olan istih
sal ise, bu yıl azaltılmaktadır. Depolar satılmayan 
orman emvali ile doludur. Bir kısım emval ise mak
talarda çürümeye terk edilmiştir. Kesim azalınca, 
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orman köylüsünün işi de azalacak, dolayısiyle kesim 
çekimden eline geçecek para da, o nispette az ve dü
şük olacaktır. 

Orman köylüsü ise, şu anda bu durumda haber
siz bulunmaktadır. Kesim, çekimde orman köylüsüne 
tatbik edilen fiyat politikası derhal değiştirilmelidir. 
Orman köylüsüne çok ağaç kestirip, az para verme 
metodu yerine; az ağaç kestirip, çok para verme 
prensibi konmalıdır. Bu olduğu takdirde, fiyatlarda 
yükselmenin olabileceği de asla söz konusu olmaya
caktır. 

Orman Bakanlığınca uygulanan, muhammen be
del ayrı şeydir, maliyet bedeli ise ayrı şeydir. Muham
men bedel ile maliyet bedeli arasında 300 lira fark 
vardır. Bu 300 liranın 100 lirası köylü lehine zam 
olarak verilebilir. O zaman, sadece Devlet kalından 
fedakârlık etmiş olacaktır. Esasen, yıllardan beri or
man köylüsünün emeği Devlete aktarılmıştır. Aksi 
halde açlık, geri kalmış bu toplumu usulsüz kesim
lere zorlayacak ve itecektir. 

Bu durumda, ormanlarımız ile orman teşkilâtı 
mensupları büyük risklerle karşı karşıya kalabilir. 
Orman suçlarının çoğalıp azalması ekonomik şartlar
la ilgilidir. Zaten usulsüz kesim yapanların oıtalama 
adedi yılda 30 bini aşmaktadır. Bu rakamların ön
lenmesi, asla cezaî müeyyidelerle kaim değildir. Or
manda bilfiil kesim çekim yapan orman köylüsünün 
yıllık geliri ise, 400 lirayı geçmemektedir. Bu varsa
yım, Orman Genel Müdürlüğünün kesim çekim için 
ödediği 400 milyon lira «10 milyon orman köylüsün
den 1 milyonu ormanda çalışıyor» hesabının netice
sinde bulunmuş bir rakamdır. Tüm orman köylüsü
ne teşmil edildiği zaman, bu rakamın 40 liraya te
kabül ettiği görülecektir. Oysa ki, bir kesim çekim 
devresinde kullanılan öküzün bedeli 15 bin liradır. 
Saman 2 liraya çıkmıştır. Bir çift mıh 15 liraya ça
kılmaktadır. Asgarî ücretin söz konusu olduğu bh 
devirde, fukaralık istismarı yapıldığı bir ülkede, or
man köylüsünün varlığını bilmemek veya bilindiği 
halde, alım gücüne güç katacak tedbirleri getirmemiş 
olmak hakça düzeni sağlayabilir mi? 

Devletin bütçesine, Orman Bakanlığı gelirine pay 
sağlamak yerine, bütçeden diğer zarar eden îktisadî 
Devlet Teşekküllerine verdiği yardım miktarı kadar 
bir yardımı Orman Bakanlığına aktarmak zamanı 
gelmiştir. İlgili zevatın meseleye ivedilikle parmak 
basmasını ve hazırlanan bütçede bu konuya yer 
verilmesini talebeder ve tekrar saygılarımı arz ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, müsade buyurursanız bir hususu arz etmek is
tiyorum? Usule aykırılık var gibi geldi bendenize... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kılıçoğlu, gün
deme geçmediğimiz için usulle ilgili bir ikazınızı dik
kate alamayacağım, özür dilerim. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Var ama 
Sayın Başkan, o zaman usulsüzlüğe devam etmiş olu
ruz. 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmeler var, Ba
kanlığın takdiri var... 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) Tamam, 
Başkanlığın takdiri yanlıştır, onu arza çalışacağım. 

BAŞKAN — Başkanlığın takdiri mutlaktır. Onun 
yanlış olduğu hususunda bir beyan geçerli olamaz Sa
yın Kılıçoğlu. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Eğer, yan
lışlık da buyurduğunuz şekilde izah ediliyorsa o za
man diyeceğim yok. 

BAŞKAN — Gündeme geçmediğimiz için böyle 
bir beyanınızı dikkate alamayacağım efendim. Teşek
kür ederim. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Gündeme 
geçmediğiniz için yanlış yapıyorsunuz. 

2. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'in, Gazian
tep'te bir din görevlisine yapılan tecavüz konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gaziantep'te bir din görevlisine 
yapılan tecavüzle ilgili olarak Sayın Ali Yılmaz, bu
yurunuz efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Aman efen
dim, Sayın Başkan, bugün Hükümet prgoramı ile il
gili özel gündem yapmadık mı? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Danışma 

Kurulunda bir toplantı yapılmadı mı başka şey ka
rıştırılmayacak diye? 

BAŞKAN — Hayır efendim, onu bilâhara arz 
edeceğim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Bugün or
man işiyle, imam işiyle mi uğraşacağız yoksa Hükü
met işiyle mi uğraşacağız? 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, rica ederim, daha 
özel gündeme geçmedik efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Takdir si
zin ama, Danışma Kurulu önerilerini oylamak zorun
dasınız. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, daha sonra 
oylayacağım. 
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FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Takdirinizi 
Adalet Partililere söz vererek kullanamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, çok rica ederim, 
siz Başkanlık yapmış bir Beyefendisiniz. 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Evet; ama 
böyle yapmadım. 

BAŞKAN — Aman rica ederim saygılı olun Baş
kana karşı. Çok sinirli görünüyorsunuz, rica ede
rim Sayın Bozbeyli. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Danışma Kurulunun önerilerini, daha sonra yeri 
geldiğinde Yüce Heyete arz edeceğim, tasviplerini 
alacağım, niçin sinirleniyorsunuz? Rica ederim efen
dim. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Hükümet 
yok ki ortada, kime anlatılıyor bu söylenenler? Gün
dem dışı konuşmaların cevabını zatıâliniz mi vere
ceksiniz? 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, lütfen otu
runuz. Lütfen oturunuz Sayın Kılıçoğlu, rica ede
rim efendim. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Cevabını 
verin lütfen. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, buyurun. 
Gündeme geçmedim diyorum size, gündeme geçme
diğim için bu konuda size verilecek cevap yoktur. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ortada Hükümet 
yok, seçmene selâm konuşmalar yapılıyor. 

BAŞKAN — Devlet teşkilâtı var, Hükümet 
yoksa. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
ALÎ YLMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, Yüce 

Parlamentonun saygı değer üyeleri; Gaziantep'te çok 
değerli bir din adamına, silâhlı dört anarşistin alçak
ça yapmış olduğu tecavüzü tel'in etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; Müslüman Türk'ün manevî 
önderine yapılan bu menfur tecavüzü gazetelerde oku
muşsunuzdur sanırım. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — tmam Ada
let Partili mi? 

ALÎ YILMAZ (Devamla) — tmam beyefendi 
imamdır; Senin de imamın, benim de imamım ve 
Müslüman her Türk'ün de imamıdır. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Yılmaz, siz de
vam buyurun. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Şart mıydı 
Sayın Başkan, şimdi burada bunu konuşturmak? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Övet, rica ede
rim efendim. 

i ALİ YILMAZ (Devamla) — Malûm hâdise şöy
le cereyan .ediyor: Gaziantep Kozanlı Camii İmamı 
Ahmet Akyüz ismindeki imam efendi; camide ahlâk 
ve fazilet hakkında konuşurken, komünizm tehlike
sinden bahseder ve dinî konularda halkı aydınlatır. 

Sayın milletvekilleri; idam sehpasına giderken da
hi imamı ve imanı kabul etmeyen «Biz Müslüman ve 
Türk değiliz» diyen ve «Yaşasın Marksizm, Leninizm 
ve Komünizm» diyerek canlarını veren yoldaşları 
gibi; silâhlı 4 anarşist de çok kıymetli imamın yolu
nu kesiyorlar, bir taksiye alıyorlar ve şehirden ka
çırıyorlar. Dağa çıkararak çeşitli hareketlerde bulu
nuyorlar ve Bir daha komünizm aleyhinde konuşma
yacaksın» diyerek şiddetli ihtarda bulunuyor ve küf
rediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şu arz ve ifade ettiğim 
menfur hadise karşısında kalbinde imanı olan her 
Türk'ün tüylerinin ürpermemesine imkân var mıdır? 
Bu alçakça hakaretten dolayı Müslüman Türk milleti 
fevkalâde rencide olmuştur. Millî ve o manevî değer
lerden mahrum bu iman ve ahlâk yoksunu hainler 
herhalde yaşadıkları memleketin Müslüman Türkiye 
olduğunu unutuyorlar ve kendilerini Moskova'da yol
daşlarının yanında zannediyorlar sanırım. 

Muhterem milletvekilleri, memlekette huzuru sağ
lamak, insan hak ve hürriyetini korumakla görevli 
Hükümetten soruyorum; - Gerçi Hükümet de gitti 
ya - Müslüman Türk'ün manevî önderi, çok değer 
verdiği ahlâk ve fazilet timsali değerli din adamına 
karşı yapılan bu adî tecavüz karşısında Hükümet ne 
yapmıştır? «Diyeceksiniz ki, Hükümet var mı?» El-
betteki var. Ümit ve temenni ediyorum ki, Sayın Ir
mak Hükümeti bu menfur hadise ve bu gibi hadise
ler karşısında şiddetle ve ısrarla duracak, anarşistlerin, 
komünistlerin tepesine şimşek gibi inecektir. Bunu 
tahmin ve ümit ediyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

Sevgili arkadaşlarım; inancım odur ki, hükümet 
olmayabilir. Olsa da, bu gibi önemli hadiseyi basit 
bir zabıta vakası sayabilir. Fakat şurası unutulmama
lıdır ki, bu gibi alçakça hareketler temadi ederse, ilgili 
mesul makamlar Müslüman Türk milletinin hislerine 
tercüman olacak şekilde, bu gibi anarşist ve komü
nistlere karşı kanunun yumruğunu tepelerine indir-
mezse; Müslüman Türk'ün sabrı taşacak, imanı coşa
cak ve Türkiye'de baykuş seslerini özleyen Marksist, 
Leninist ve komünist rejiminin geleceğini bekleyen 
anarşist ve komünistlere lâyık olduğu dersi elbette ve
recektir. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen tamamlayınız 
efendim. 

ALÎ YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
sözlerimi burada bitirirken; bu menfur tecavüzü ya
pan hainleri Müslüman Türk milleti adına tel'in edi
yor ve Cenabı Allah'tan memleketimizi ve milletimizi 
anarşist ve komünist tehlikesinden korumasını niyaz 
ediyorum. 

Yüce Heyetinizi sevgi ve saygılarımla selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

3. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Doğu Ana
dolu'nun hayvancılık sorunu konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Doğu Anadolu sorunlarıyle ilgili ola
rak, Kars Milletvekili Sayın Cemil Ünal, buyurun 
efendim. 

CEMÎL ÜNAL (Kars) — Muhterem Başkan, çok 
sayın milletvekilleri; 

Doğu Anadolu'da yaşayan 10 milyon insanın ka
deri, geçimi, yalnız ve yalnız hayvancılığa bağlıdır. 
Doğu Anadolu halkı, şayet hayvanı yaşarsa kendisi de 
yaşar. Hayvanı ölmüşse, hayvanı heba olmuşsa, in
sanca yaşama hakkını da yitirmiş demektir. 

Malum, bundan evvelki hükümetin bir et taban 
fiyat politikası vardı. Biz dört ay evvel de et taban 
fiyat politikasına karşı çıkmıştık. Karşı çıkışımızın 
bazı geçerli sebepleri vardı. «Taban fiyat politikası 
alıcısı olan bir mala uygulanır» demiştik. 

Şimdi, vatandaşın hayvanı tamamıyle heba olma 
durumundadır. Geçmiş hükümet, vatandaşın hayva
nının bin tanesinden bir tanesini alamama durumuna 
gelmiştir. Bir hesapsızlığın, bir kitapsızlığın içerisinde, 
tutarsız bir taban fiyat politikası uygulama gafleti içe
risine düşmüştür; yanlışlığı buradadır. 

Biz daha evvel demiştik ki, bu vatandaşın hay
vanını alıp da, nereye koyacaksınız? Et ve Balık Ku
rumunun kapasitesi ortada. Et ve Balık Kurumu top-
yekûn 57 bin ton et alıyor. Bunun yanında belediye
lere dahil olan mezbahalarda 150 bin ton et olabi
liyor. İkisini topladığınız takdirde ancak 200 bin ton 
eti depo etme imkânına sahipsiniz. 

Türkiye'nin bir senelik et tüketimi 750 bin tonun 
üzerindedir. 150 bin ton eti bu depolara koydunuz di
yelim, alacağınız bu hayvanların etini nereye koya
caksınız? «Yeraltında teşkilâtınız varsa, biz bunu bil

miyorsak; soğutma, depolarınız mevcutsa, biz bunun 
hesabını kitabını bilmiyorsak bize öyleyin» dedik. Fa-

j kat maalesef, geçmiş hükümet, köylüden yana oldu
ğunu nutuk meydanlarında beyan etmesine rağmen, 
iş fiiliyata intikal ettiği takdirde köylünün başına bir 
balyoz gibi yumruğunu indirmiş, zavallı Doğu Ana
dolu halkını açlıkla, susuzlukla, perişanlıkla karşı kar
şıya koymuş ve bir sürü aracının, bir sürü tefecinin, 
bir sürü vurguncunun daha çok zengin olmasına se
bep olmuştur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Şimdi size Kars'tan misal vereceğim : Kars'ta Ey
lül ayı döküm ayıdır, hayvanın piyasaya döküldüğü ay
dır; fakat maalesef, hükümet bu işleri bilmediğinden 
veyahut da düşünce kabiliyetinden uzak olduğundan, 
hayvan fiyatlarını tam bu döküm ayma rastlatmış-
tır. 

Kars'ta 6 bin kişi, hayvanını vermek için et kombi
nasına. müracaat etmiştir. Et kombinasının kapasite
si yok, alamıyor. Hükümet, bir treyler gönderip de, ke
silen hayvanları başka bir yere nakletme imkânına sa
hip değil. Günde 10 adamın hayvanını alıp kesemi
yor. Düşünüyoruz da, bu 6 bin kişiye 1980 yılında 
bile sıra gelmiyor. 

| BAŞKAN — Sayın Ünal, tamamlayın lütfen. 
ı 

I . .. 
| CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bu nasıl et taban 
| fiyat politikası?.. Bunun yanında büyük bir kuraklık 

olmuştur. Bu kuraklıktan mütevellit, her sene uygu
lanan «borçlan tecil» durumu vardı. Kars'a verilen 

I para 10 milyon liradır. Her kazaya 750 bin lira düşü-
| yor. Her kazada 50 köy olduğunu farzetsek, her ha

neye 120 ilâ 130 lira arasında para düşüyor. Şayet ak 
; günlerin geçmiş hükümeti 130 lira ile ak günleri bu 
I vatandaşa getireceğini zannediyorduysa, aldanmıştı. 
I 

BAŞKAN — Rica edeyim Sayın Ünal... 

I CEMİL ÜNAL (Devamla) — Şimdi tek temenni-
! miz ve isteğimiz şu : Yeni bir hükümet teşekkül et-
; mistir. İşbaşında kaldığı müddetçe hiç olmazsa, tek ge-
; çim kaynağı hayvancılık olan, ondan başka tek bir 
I geliri, olmayan bu zavallı Anadolu insanına elini uzat

sın, onları hiç olmazsa (insanca yaşatsın demiyoruz) 
bir gecekonduda yaşayan zavallı fakirden daha iyi 
bir duruma getirebilecek tedbirler alsın. 

Başkanım teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

j BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Ölüm cezasına hükümlü Mustafa Çelenkoğ-
lu, Ahmet Güneş, Murat Kırca ile Şeref Danacı, Sa-
dullah Tüfekçi ve Mehmet Yama ile Zehra Yama hak
larındaki mahkûmiyet dosyalarının iadesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/293) 

BAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlişik çizelgede tarih ve numaraları yazılı yazıla

rımızla Başkanlığınıza gönderilen ölüm cezasına hü
kümlü bulunanlar hakkındaki mahkûmiyet dosyaları
nın, 1803 sayılı Af Kanunu uyarınca inceleme yapıla
bilmesi için iadesine dair bu kere Adalet Bakanlığın
dan alınan yazıların suretleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

ÇİZELGE 
Tarihi Numarası Konusu 

9.1.1973 5/4-167 Ölüm cezasına hükümlü Mus
tafa Çelenkoğlu hakkındaki 
mahkûmiyet dosyası. 

28.9.1971 5/4-7917 Ölüm cezasına hükümlü Ah
met Güneş hakkındaki mah
kûmiyet dosyası. 

21.6.1973 5/4-4291 Ölüm cezasına hükümlü Mu
rat Kırca ile Şeref Danacı 
hakkındaki mahkûmiyet dos
yası. 

13.5.1972 5/4-3336 Ölüm cezasına hükümlü Sa-
dullah Tüfekçi hakkındaki 
mahkûmiyet dosyası 

4.9.1967 5/4-11619 Ölüm cezasına hükümlü Meh
met Yama ile Zehra Yama 
haklarındaki mahkûmiyet dos
yası. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Ölüm cezasına hükümlü Rasim Topçu hak
kındaki mahkumiyet dosyasının iadesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/294) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi daha var, 
onu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 6 . 10 . 1972 tarihli ve 5/4 - 6681 sayılı ya
zımız. 

Ölüm cezasına hükümlü Rasim Topçu hakkında
ki mahkûmiyet dosyasının 1803 sayılı Kanun uya
rınca inceleme yapılabilmesi için iadesine dair bu 
kere Millî Savunma Bakanlığından alınan 13.11.1974 
tarihli ve 1974/4431 - 5 sayılı yazının sureti ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 
C. Senatosu Üyesi Sadi Irmak'ın görevlendirilmiş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/295) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 
dır, okutuyorum. 

tezkereleri var-

İlgi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

18 Eylül 1974 gün ve 4-910 sayılı yazımız. 

ilgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Ku
rulunun yeniden teşkili için; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 102 nci maddesi uyarınca, Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi Sayın Prof Dr. Sadi Irmak'ı görev
lendirdim. 

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan son
ra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğini 
arz ederim. 

4 - 1026 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

4. — Yeniden kurulan bazı bakanlıklar ile Baş
bakan Sadi Irmak tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kuruluna atanan bakanların listesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/296) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 Kasım 1974 gün ve 4 - 1026 sayılı ya
zımız. 

Başbakan Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak'ın, 4951 sa
yılı Kanun hükümlerine istinadeden teklifi üzerine : 
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1. — Devlet Bakanlığına atanması teklif edilen 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zeyyat Baykara'ya Baş
bakan Yardımcılığı görevi verilmesi, 

2. — Yeniden, «Kültür» ve «Sosyal Güvenlik» 
adı altında birer Bakanlık kurulması. 

3. — Devlet Bakanlıkları sayısının 4 olarak tes
piti ve 

Yeni Bakanlar Kurulunun, bu değişikliklere gö
re seçilmiş ve ilişikte gösterilmiş olan zevattan teşkil 
edilmesi, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Fahri S. Koruturk 

Ekler : 

I. Bakanlar Kurulu listesi 4 - 1040 

Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 

Adalet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 

İçişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 

Ticaret Bakanı 

Or. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Çalışma eski Bakanı - Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Zeyyat Baykara 
Devlet eski Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mehmet Özgüneş 
Devlet eski Bakanı -
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Muhlis Fer 
Çalışma Bakanlığı eski Müsteşarı ve Başbakanlık eski 
Müsteşar Yardımcısı 

Salih Yıldız 
Van Milletvekili 

Hayri Mumcuoğlu 
Adalet eski Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
İlhami Sancar 
Millî Savunma eski Bakanı 
İstanbul Milletvekili 
Mukadder Öztekin 
İçişleri eski Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Melih Esenbel 
Washington Büyükelçisi 
Prof. Dr. Bedri Gürsoy 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Dr. Vefa Tanır 
Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı 
Konya Milletvekili 

Prof. Dr. Halûk Cillov 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı : 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ulaştırma Bakanı : 

Çalışma Bakanı : 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Turizm ve Tanıtma Bakanı : 

tmar ve tskân Bakanı 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 

Orman Bakanı : 

Gençlik ve Spor Bakanı 

Kültür Bakanı : 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

19 . 11 . 1974 O : 1 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı 
Bolu Milletvekili 

Doç. Dr. Baran Tuncer 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Ulaştırma eski Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Prof. Dr. Turhan Esener 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Mehmet Gölhan 
Sanayi Bakanlığı Müsteşarı 

Erhan Işıl 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eski Müsteşarı 

îlhan Evliyaoğlu 
Turizm Bankası Genel Müdürü ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Müsteşar Vekili 

Selâhaddin Babüroğlu 
tmar ve İskân eski Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

îsmail Hakkı Aydınoğlu 
tş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü 

Prof. Dr. Fikret Saatçioğlu 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Zekâi Baloğlu 
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı 

Nermin Neftçi 
Millet Meclisi eski Başkanvekili 
Muş eski Milletvekili 

Sadık Side 
Türk - tş Genel Sekreteri 
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BAŞKAN — Her iki tezkere birlikte bilgilerini
ze sunulur. 

Yeni Hükümetin hayırlı ve başarılı olmasını di
lerim. 

Sayın Başbakan, Hükümet Programını Genel 
Kurula sunmak için kesin bir tarih verebilir misiniz? 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Yüksek Meclisin tensibede-
ceği bir gün ve saatte hazır bulunacağız. Gelecek 
Pazartesi günü de olabilir efendim. 

BAŞKAN — Pazartesi günü olarak ifade bu
yuruyorsunuz. 

SABÎT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kanım, kuruluş ayın 17'sinde vaki olmuştur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Başbakan, Pazartesi olarak bildiriyorsunuz. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan, tekrar ifade ediyorum, kuruluş ayın 17'sinde 
vaki olmuştur. 

BAŞKAN — Pazartesi beyanı ile ilgili olarak 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şevket 
Kazan söz istemişlerdir; buyurun Sayın Kazan. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan, Anayasanın 103 ncü maddesi sarihtir. 

BAŞKAN — Efendim? 
SABÎT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş

kan, müzakere olacak bir konu değil. 
Anayasanın 103 ncü maddesi, Bakanlar Kurulu

nun Programı, kuruluşundan en geç bir hafta için
de Meclislerde okunur, Meclisler tatilde ise derhal 
toplantıya çağırılır der. 

Neresi müzakere edilecektir? 

BAŞKAN — Efendim, müzakere mevzuu yapı
lan husus şu : Anayasada ve İçtüzükte «bir hafta 
içinde» demektedir. Bu bir haftanın ne şekilde tat
bike konacağı hususunu müzakere ediyorum. Şöyle 
ki... (A. P. sıralarından gürültüler) Müsaade buyu
run Sayın Avcı. 

Bakanlar Kurulu listesi resmen dün, Pazartesi 
günü ilân edildi ve Resmî Gazetede yayınlandı. Da
ha evvel bazı kereler de bahis konusu olduğu üze
re, Yüce Kurulda bir emsal olarak, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunundaki hafta, ay tabirleri üze
rinde müzakere yapıldı. Bakanlar. Kurulunun ilân 
tarihi nazara alınmazsa, «Pazartesi günü Anayasaya 
uygun mudur, bir hafta içinde midir?» diye o hu
susta müzakere açmış bulunuyorum. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Bakanlar 
Kurulu ilk defa kurulmuyor, tatbikatı da ilk defa 

yapılmıyor. Geçmiş dönemler koalisyonlar dönem
leridir, bakılırsa görülür. Bunların geçmişteki tat
bikatına Yüce Meclis bakarsa görülecektir ki, Ba
kanlar Kurulu Programı önümüzdeki Pazartesi gü
nüne bırakılamaz. Pazar günü veya daha önceki bir 
gün Hükümet Programının bu Meclise sunulması 
lâzımdır. *"' 

Ben bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum, bu hususta aydınlan
mak ihtiyacındayım, onun için söz verdim. 

Buyurun Sayın Kazan. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 

(Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümet Programının okunması konusunda bi

raz önce Sayın Başkanın Sayın Başbakana tevcih et
miş olduğu soru üzerine, bu programın 25.11.1974 
Pazartesi günü okunacağı ifade edildi. Bakanlar Ku
rulu 17 . 11 . 1974 Pazar günü kurulmuştur, saat 
10.00'da onaydan çıkmıştır, saat 11.00'de kamuoyu
na duyurulmuştur ve aynı gün saat 16.00'da da fiilen 
ilk toplantısını yapmıştır. 

Hükümet Programının 25 . 11 . 1974 tarihinde 
okunması hususu, Anayasamızın 103 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasıyle kabili telif değildir. Her ne ka
dar bu karara, Resmî Gazetede ilân tarihi mesnet 
olarak gösteriliyorsa da, Anayasa, «Resmî Gazetede 
ilân tarihinden...» demiyor, Bakanlar Kurulunun ku
ruluşu tarihini gösteriyor. Kaldı ki, Resmî Gazetede 
yapılan ilânın da altında, kuruluş tarihi olarak, 
17 . 11 . 1974 diye bir sarahat vardır. 

Bu durum karşısında, Anayasamızın 103 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu
nun programı, kuruluşundan en geç bir hafta için
de okunacağına göre, Bakanlar Kurulunun teşekkül 
ettiği Pazar gününü saymadığımız takdirde, Hükü
met Programının en geç önümüzdeki Pazar günü 
okunması lâzımdır. 

Bu bakımdan, Meclis içtüzüğünün 51 nci mad
desine de dikkatinizi çekmek suretiyle, Hükümet 
Programının en geç bu tarihte okunması gerektiğine 
işaret etmek istiyorum. 

İçtüzüğün 51 nci madesinde, «Danışma Kurulu, 
Anayasa ve İçtüzüğün emredici hükümleri gereğin
ce...» ki, 103 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki za
manı biz emredici hüküm olarak kabul ediyoruz, 
«.. belli bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen 
bir veya birkaç konunun yer alacağı özel gündem
ler ve görüşme günleri tespit edebilir» diyor. 
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Bu durum karşısında, hem Anayasanın hükmü
nü, hem de İçtüzük hükmünü birlikte mütalaa et
tiğimiz takdirde, ki birlikte mütalaa etmeye mec
buruz, bu Hükümet Programı okunması keyfiyeti
nin en geç önümüzdeki Pazar günü yapılması lâ
zımdır. Bu hususu açıklığa kavuşturmak istedim. 

Müzakerelerin Anayasaya uygunluğunu temin 
bakımından Millî Selâmet Partisi Grupu adına bu 
sözü almış bulunduk. Sayın Başkana ve Yüce He
yetinize teşekkürlerimizi arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Hükümet Meclisin emrin
dedir. içtüzük ve Anayasa Pazar gününü emrediyor
sa, Pazar gününe de yetiştirebiliriz. 

BAŞKAN — Bu beyanlar muvacehesinde Pazar 
günü olarak ifade buyuruyorsunuz. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Mevzuat öyle emrediyor
sa, Pazar günü, Hükümetimiz huzurunuza gelme
ye hazırdır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Hükümet Programının okunması ve görü
şülmesi usulüne ilişkin Danışma Kurulu önerileri. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri var
dır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi. 
No. : 25 
Danışma Kurulu 19 . 11 . 1974 tarihinde top

lanarak aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayı
na sunulmasını kararlaştırmıştır. 

Kemal Güven Selçuk Erverdi 
Millet Meclisi Başkanı C.H.P. Grupu Başkanvekili 

İlhami Ertem İ. Fehmi Cumalıoğlu 
A.P. Grupu Başkanvekili M.S.P. Grupu Bask. V. 

Yasin Bozkurt Mehmet Altmışyedioğlu 
D.P. Grupu Görevlisi C.G.P. Grupu Görevlisi 

1. — Hükümet listesinin okunmasından başla
yarak, programın okunması, görüşülmesi ve güven 
oylamasının yapılmasına kadar özel gündem yapı
larak başkaca konuların görüşülmemesi; 

2. — Sözü geçen konular için ayrılacak toplan
tı günleri dışında Genel Kurul çalışmalarının ya
pılmaması ; 

3. — Hükümet Programı üzerindeki görüşmele
rin, İçtüzüğün 61 nci maddesindeki sürelerle sınırlı 
olmaksızın, Hükümet ve siyasî parti grupları için 
süre sınırı konmaması, kişisel konuşmaların 20'şer 
dakika ile sınırlı olması, 

Görüşmelerin devamı için önerge verildiği tak
dirde gruplara 30'ar dakikalık, kişisel konuşmalara 
10'ar dakikalık ikinci konuşma süresi verilmesi; Hü
kümetçe yapılacak konuşmanın sınırlandırılmaması. 

BAŞKAN — Şimdi maddeleri ayrı ayrı okutup 
tasviplerinize sunacağım. 

«1. Hükümet listesinin okunmasından başlaya
rak, programın okunması, görüşülmesi ve güven oy
lamasının yapılmasına kadar özel gündem yapıla
rak başkaca konuların görüşülmemesi.» 

BAŞKAN — Yüce Kurulun onayına sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«2. Sözü geçen konular için ayrılacak toplantı 
günleri dışında Genel Kurul çalışmalarının yapıl
maması.» 

BAŞKAN — Yüce Kurulun onayına sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«3. Hükümet programı üzerindeki görüşmele
rin, İçtüzüğün 61 nci maddesindeki sürelerle sınırlı 
olmaksızın, Hükümet ve siyasî parti grupları için 
süre sınırı konmaması, kişisel konuşmaların 20'şer 
dakika ile sınırlı olması; 

Görüşmelerin devamı için önerge verildiği tak
dirde gruplara 30'ar dakikalık, kişisel konuşmalara 
10'ar dakikalık ikinci konuşma süresi verilmesi; Hü
kümetçe yapılacak konuşmanın sınırlandırılmaması.» 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, Hükümet programının 
okunması için 24 Kasım 1974 Pazar günü saat 15,00'-
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,40 
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V. — SORULAR 

A) YAZILI SORUL 

I. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşenin, Bucak 
müdürlerinin yan ödemelerden faydalandırılmasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün ya
zılı cevabı (7/239) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim saygılarımla. 

23 . 7 . 1974 
Aydın Milletvekili 

Nahit Menteşe 

1. Valilere sınıf üstü gösterge, kaymakamlara 
1 - 2 nci derece kadro ile iş riski iş güçlüğü ve teminin
deki güçlük adı altında yan ödeme verildiği halde, bu
cak müdürlerine aynı nam altında yan ödeme veril
mekte midir? 

2. Verilmemekte ise sebebi nedir? 
3. Bucağın genel idaresinden ve asayişinden doğru

dan doğruya sorumlu olan bucak müdürleri daha önce 
temsil ödeneği almakta idiler. 

Temsil ödenekleri kaldırıldığına göre, bunun yerine 
Personel Kanununun getirdiği yan ödemelerden bucak 
müdürlerinin faydalandırıması düşünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 12 . 11 . 1974 

Öz. îş. Gn. Md. 
Şb. Md. : Tahakkuk - gider 

741 -21687 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
1 . 1 1 . 1974 gün ve 7/239 - 1293/10995 sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşemin bucak 
müdürlerinin yan ödemeleri ile ilgili olarak Bakanlığı
ma yönelttiği 23 . 7 . 1974 tarihli önergesinin cevabı 
aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Bucak müdürlerine herhangi bir nam altında 
yan ödeme verilememektedir. 

2. — Bakanlığımın Haziran 1974 tarih ve 741 -
165 - 68 sayılı istemi ile vali ve kaymakamlar meya-
nında bucak müdürleri için de 500 TL. iş güçlüğü 
öngörülmüşse de yan ödemelere yetki veren 5.8.1974 
tarih, 7/8672 sayılı Kararnamede yer almadığı için 
ödeme yapılamamaktadır. 

VE CEVAPLAR 

R VE CEVAPLARI 

I 3. Yeni bütçe yılı için hazırlanacak kararnamede 
bucak müdürlerinin de bu imkândan yararlandırılmaları 
düşünülmektedir. 

I Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların Şile'ye 
bağlı köy binalarının Turizm bakımından değerlendi
rilmesine ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Orhan Bir git'in yazılı cevabı (7/245) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
I Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanımızın, aşağıdaki 

soruma yazılı cevap vermesinin sağlanmasını saygıla
rımla rica ederim. 

| 20 . 8 . 1974 
İstanbul Milletvekili 

Prof. Dr. Mustafa Parlar 

İstanbul ili Şile ilçesinin pek çok köyünde özel 
idareden alınan tahsisler ile köye gelir getiren köy 
binaları yapılmış ve bir kısmı da halen yapılmaktadır. 
Bu binaların bir kısmı özellikle yaz aylarında turistler 
için konak yerleri olarak kullanılmaktadır. Bakanlığın 
desteği ile bu binaların önemli bir kısmından turizm 
bakımından istifade edilmesi mümkün görülmektedir. 

Önemli ölçüde paraların tahsisi ile yapılan bu köy 
binalarının, Bakanlığın desteği ile Turizm bakımından 
değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Bu amaçla; 

1. Bakanlığın Şile köylerinde, özellikle Akçakese, 
Karacaköy Teke, Kervansaray, Çataldı ve Karabeyli 
köy binalarının ikmali ve yatakla donatımı için bir 
programla pansiyon destekleme programı dahilinde 
1974 - 1975 yıllarında yardım yapılmasının programa 
alınması mümkün müdür? 

2. Şile ilçesi Karakos köyünde, sahilde kurulmuş 
olan turistik tesislerin genişletilmesi ve kapasitesinin 
artırılması için Turizm Bankasından % 8 faizle 750 000 
Tl. sı talep edilmiştir, bu projeye daha düşük faizle 
bakanlık kredisi verilmesi mümkün müdür? Mümkün 
ise ne zaman tahsis edilmesi düşünülüyor? 

3. Şile sahil yollarında bulunan Kurma, Dolmalı, 
Sofular, Kabaköz, Akçakese, İmrenli, Karacaköy, 
Bozgaca, Soğullar, Şuayıplı Kadıköy gibi köylerin sa
hilde bulunan plaj yerlerine asfalt yolla bağlanması ve
ya mevcut olan yolların ıslah edilerek asfaltlanması, 
bakanlığın turizm çalışmaları içine alınabilir mi? Ne za
man bu altyapı tesislerinin yapılmasını düşünüyorsunuz? 
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T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 14 . 1 1 . 1974 

Turizm Gn. Md. Tes. D. 
Teş. Şb. 121 - 2015 - 19960 

Konu : İstanbul Milletvekili Mustafa 
Parlar'ın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü deyişli 1 . 11 . 1974 
gün ve 7/245 - 1337/11779 sayılı yazıları. 

İlgi yazı ve ekinde gönderilen, İstanbul Milletveki
li Mustafa Parlar'ın vŞile'ye bağlı köy binalarıma tu
rizm bakımından değerlendirilmesine ilişkin yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

Aşağıda yapılmış bulunan açıklamaların ilgi yazıda 
yeralan sorulara ışık tutacağını ümit etmekteyiz. 

1. Bakanlığımızca saptanmış bulunan 1974 yılı 
kredi politikası kapsamına Şile ilçesi Belediye hudut 
lan da girmektedir. Bu konudaki ayrıntılı bilgiler ekte 
sunulan 1974 yılı kredi politikası anailkelerinde yer al
maktadır. 

2. Faiz hadlerinin düşürülmesi için Bakanlığımız 
ve Maliye Bakanlığı arasında temaslar sürdürülmekte
dir. Ancak bu konuda henüz bir anlaşmaya varıla
mamıştır. 

3. Üçüncü soruda yer alan talep ise Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü 
kapsamında bulunmaktadır. Konu anılan Bakanlığa 
bilgi ve gereği için iletilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Birgit 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

TURİZM SEKTÖRÜNDE 
1974 YILI KREDİ POLİTİKASI ANA 

İLKELERİ EKİ 

1. Genelgenin «I.A.b.bb.» fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir; 

«Gelişme Bölgesi dışında olup dış ülkelerde ilgi 
toplayan yerler (İstanbul, Adıyaman, Çanakkale ve 
Bursa il hudutları, Van, Konya, Tatvan Merkez İlçe
leri ile Boğazkale, Alacahöyük ve çevresi)» 

2. Genelgenin «l.b. aa. ccc.» fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir; 

«ccc. Turizm amaçlı fiziksel planları tamamlan
makta olan Ürgüp - Nevşehir, Göreme havalisinde 
Millî Park alanı olan Nevşehir - Ürgüp - Avanos 
üçgeninin çevresi» 
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3. Genelgenin «I.A.b.» bölümüne aşağıdaki (ff) 
fıkrası eklenmiştir; 

«ff. Antalya, İçel il sınırı iie Hatay, Suriye sını
rının denizden başladığı noktalar arasında kalan 3 
km. lik şeridi» 

4. Genelgenin «I.A.» fıkrasına aşağıdaki 4. bend 
eklenmiştir; 

«4. Tesisin konum ve mimarî özellikleri (yük
seklik, taban alanı, inşaat alanı, v.b. gibi) açısından 
geliştirilmekte olan planlara uygun bulunması» 

5. Genelgenin «I.A.» fıkrasına aşağıdaki 5. bend 
eklenmiştir; 

«5. Turistik öncelik merkezleri veya turistik ge
lişme bölgeleri dışında kalan konaklama tesis ve iş
letmeleri, toplam proje maliyetinin % 40'ınt geç
memek üzere I.B. özel koşullar bölümündeki şartlar 
çerçevesinde (kredi oranı hariç) kredilendirilebilir-
ler». 

6. Genelgenin «II.B.» maddesine aşağıdaki yer
ler eklenmiştir; 

22. Amasra 
23. Abana 
24. Gerze 
25. Antalya, İçel il sınırları ile Hatay, Suriye 

sınırı arasındaki sahil kasabaları. 

TURİZM SEKTÖRÜNDE 1974 YILI KREDİ 
POLİTİKASI ANA İLKELERİ 

19 Mart 1972 günlü Resmî Gazete'de yayınlana
rak yürürlüğe giren 7470 sayılı kanunu değiştiren 
1570 sayıü kanun gereğince turizm sektöründe T. 
C. Turizm Bankası A. Ş.. ce yürütülen kredi dağıtım, 
izleme ve tahsil işlemlerine ilişkin olarak, yine aynı 
kanunun EK 2. maddesi gereğince 1974 yılı için 
uygulanacak kredi ilkeleri, Bakanlığımızca Kalkınma 
Planı ve Yıllık Programlara uygun olarak aşağıdaki 
şekilde saptanmıştır. 

Bu ilkeler dahilinde kredi taleplerinin doğrudan 
doğruya T. C. Turizm Bankası A. Ş. ne yapılması 
gerekmektedir. 

Turizm kredilerinden yararlanabilecek turizm 
müessese ve işletmeleriyle diğer turistik faaliyet dal
ları şunlardır: 

I. Konaklama Tesis ve İşletmeleri, 
II. Ev Pansiyonları, 

III. Termal Turizm Tesisleri, 
IV. Yan Hizmet Tesis ve İşletmeleri, 

V. Seyahat Acentaları, 
VI. Turistik Anlamlı El Sanatları Yapımcıları, 
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VII. Turistik Amaçlı Deniz Ulaşım Araçları, 
VIII. Bunların dışında esasları ayrıca Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı ile T.C. Turizm Bankası A. Ş, 
ce saptanacak koşullar içinde aşağıdaki faaliyet dal
larına da kredi verilebilir; 

A. Hisseleri halka açık tutulmak üzere T. C. 
Turizm Bankası A. Ş. ce hazırlanacak veya hazırlat
tırılacak büyük turistik komplekslere ait projelerin 
bünyelerinde öngörülen ve özellik taşıyan konakla
ma tesisi ve yan hizmet üniteleri, 

B. Türkiye için elverişli turizm pazarları olabil
me niteliğindeki yabancı ülkelerde dağıtım imkân
ları tevsik edilmek, Türkiye'yi turizm açısından ta
nıtma amacını da gütmek ve senaryosu, teknik ve 
artistik kadrosu Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
kabul edilmek kaydıyle yabancı prodüktörlerle ortak 
yapıma girişecek Türk prodüktörlerine ait film ya
pıtları. 

Bu genelgede yer alan «Kredi Politikası Ana İl
keleri» 1974 takvim yılı için geçerli olup 1974 yılın
dan önce verilmiş kredi kararlarını etkilemez ve 
kapsamına almaz. 

I. Konaklama tesis ve işletmelerine verilecek 
krediler 

Kredilerden yararlanacak konaklama tesis ve iş
letmelerinin aşağıda belirtilen koşullara sahip olma
ları gerekir. 

A. Genel koşullar : 
1. Turizm Müesseselerine ait Vasıflar Yönetme

liği uyarınca düzenlenmiş geçerli Turizm Müessese
si Belgesi, 

2. Kredilendirilecek tesislerin aşağıda belirtilen 
Turistik Gelişme Bölgesi veya Öncelik merkezle
rinde kurulması, 

a. Turistik Gelişme Bölgesi : 
aa. 25.7.1969 gün ve 6/12209 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararnamesinde belirtildiği üzere Çanakkale, 
Balıkesir, Antalya, içel il sınırlarının denizden baş
ladığı noktalar arasında kalan 3 km.lik kıyı şeridi, 

bb. Aynı şekilde Nevşehir, Kayseri, Niğde il sı
nırları içinde kalan, turizm yönünden korunma ve 
genişletme gerekleri büyük önem ve öncelik kaza
nan (Nevşehir ilinde Göreme ve çevresi, Ürgüp, 
Avanos, Uçhisar, Ortahisar, Kaymaklı, Derinkuyu, 
Kayseri ilinde Soğanlı Harabeleri, Niğde ilinde Ih
lara Vadisi ve Çevresi) turistik gelişme yöreleri ola
rak saptanmıştır. (Bakanlar Kurulunun 18.2.1973 ta
rih ve 7/5811 sayılı kararı). 
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b. Turistik Öncelik Merkezleri : 
aa. Gelişme bölgesi içinde yer alan, 

aaa. Turizm amaçlı fiziksel planları tamamlan
mış yöreler (Antalya ile Alanya ve Side nazım plan 
bölgesi), 

bbb. Turizm amaçlı fiziksel planları tamamlan
makta olan Muğla ile kıyı şeridi, 

ccc. Millî Park alanı «Nevşehir - Ürgüp - Ava
nos» üçgeni, 

ddd. Uluslararası pazarlarda isim yapmış ve imar 
planları mevcut yerleşme yerleri (Çeşme, Çeşme Ilı
cası, Kuşadası). 

bb. Gelişme bölgesi dışında olup dış ülkelerde 
ilgi toplayan yerler «İstanbul ve Adıyaman il hudut
ları, Van, Konya, Mersin ve Bursa Merkez ilçeleri, 
Silifke, iznik, İskenderun Belediye Hudutları (Mü
cavir sahaları dahil), Boğazkale, Alacahöyük ve Çev
resi.» 

cc. Kayak sporu tesislerini havi konaklama üni
teleri (Uludağ, Bolu Çevresindeki Aladağ ve Köroğ-
lu dağları, Erciyes Dağı, Palandöken dağları, Sa
rıkamış, Saklıkent). 

dd. Millî Park alanları (Denizli Belediye hu
dutları ve Uludağ). 

ee. Milletlerarası transit turizminin kamping 
ve motel ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye 
ana giriş ve çıkışları sağlayan uluslararası karayolları 
ile bu yolları birleştiren Devlet yollarının yakın çev
resindeki yeterli konaklama kapasitesi bulunmayan 
yerler (Bu yerlerde kurulacak kampinglerde asgarî 
kapasite şartı aranmaz. Moteller için ise asgarî ka
pasite 60 yataktır.) 

c. Alt yapı hizmet ve tesislerinin yoğun bulun
duğu yerleşme merkezlerinde veya yakınlarında ger
çekleştirecek yatırım projelerine öncelik tanınacaktır. 

3. Kredilendirilecek tesislerin asgarî kapasitesi; 
a. Tatil Köyleri için asgarî 250 yatak, 
b. Diğer konaklama tesisleri için asgarî 100 

yatak, 
c. Kredi olanaklarına başvurmadan inşaatını ta

mamlamış Tatil Köyü hariç konaklama tesislerinin 
teçhizat, mefruşat ve işletme kredileri taleplerinde as
garî 60 yataktır. 

(a) ve (b) fıkralarına konu olan tesislerin tevsii 
halinde asgarî kapasitenin hesabında, tevsiden sonra 
ulaşılan toplam yatak kapasitesi dikkate alınır. 
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B) Özel Koşullar : 
1. Yatırım projeleri, T. C. Turizm Bankası A. Ş. 

nin saptadığı ve hazırlayarak dağıttığı fizibilite esas
larına göre hazırlanacaktır. 

2. Turistik konaklama tesislerine ait projeler 
T. C. Turizm Bankası A. Ş. ce yapılacak değerlendir
me sonucuna göre kredi olanaklarından yararlandırı
lacaktır. 

3. Kredilendirmede, kredi oranı, faiz ve vade ba
kımından aşağıdaki esaslar uygulanacaktır. 

a) Kredi oranı; 
Kredi oranı azami % 60'tır. 

b) Faiz oranı; 
aa) İnşaat, mefruşat, teçhizat kredilerin-

de(asgari) % 8 
bb) İşletme kredilerinde (asgari) % 11,5 
c) Vade ve ödemesiz devre; 

aa) inşaat kredilerinde azami 3 yıl 
ödemesiz devre dahil en çok 15 yıl 

bb) Mefruşat ve teçhizat kredilerinde 
azami 1 yıl ödemesiz devre dahil 
en çok 8 yıl 

cc) İşletme kredilerinde azami 1 yıl 
ödemesiz devre dahil en çok 2 yıl 

4. Krediye esas olacak yatırım tutarımn 
hesaplanmasında arsa payı, arsanın 
bulunduğu yerin önemi ve değerine 
göre; 

a) Oteller için % 10 - 20 

b) Kampingler için % 25, 
c) Diğer konaklama tesisleri için % 10, 

olarak dikkate alınır. 

II - Ev Pansiyoncularına verilecek krediler : 
A) Kredinin amacı : 

İç ve dış turizm piyasalarında isim yapmış mer
kezlerimizde turizm potansiyeli yüksek yörelerimizde, 
yüksek sezon dönemlerinde ucuz ve temiz ilâve ya
tak kapasitelerinin yaratılabilmesi, turistin sosyal 
bünyemizi tanımasını kolaylaştırması amacıyla ev 
pansiyonculuğu da kredi ilkeleri arasına alınmıştır. 
Ev pansiyonculuğundan amaç; bir ailenin, yaşamak
ta olduğu evinin bir kaç odasını turizm mevsimi bo
yunca (Normal bir ev düzeni içinde) pansiyon haline 
dönüştürmesidir. Bu nedenle pansiyoncunun aynı 
evde oturması ve pansiyonlarda sağlanan mutad hiz
metlerin yerine getirilmesi gereklidir. Bir apartman 
katının veya evin döşenerek kiralanması ev pansiyon
culuğu sayılmaz. 

B) Kredinin uygulama alanı : 
T. C. Turizm Bankası A. Ş. ce 1974 yılında aşa

ğıda sayılan yerlerin belediye hudutları içinde pansi
yonculuk yapan veya yapacak olanlara kredi verile
cektir : 

1. Bodrum 
2. Marmaris 
3. Fethiye 
4. Kuşadası 
5. Çeşme 
6. Antalya 
7. Alanya 
8. Ayvalık 
9. Ören 

10. Akçay 
11. Altınoluk 
12. Erdek 
13. Marmara Adası 
14. Avsa Adası 
15. Gökçedere ve Çınarcık (Yalova) 
16. Amasra 
17. Şile 
18. Akçakoca 
19. Nevşehir - 'Ürgüp - Avanos Üçgeni 
20. Gönen 
21. Balya Dağ Ilıcası. 

C) Genel koşullar : 
Kredi için doğrudan doğruya T. C. Turizm Ban

kası A. Ş. ne başvurulacak ve Banka bu talepleri in
celerken aşağıdaki prensipleri gözönünde bulundura
caktır : 

1. Pansiyonculuk için önerilen bina (A) bölü
münde belirtilen amaca uygun olmalıdır. 

2. Pansiyon sahibi ailenin yaşaması için ayrılmış 
olan bölüm, aynı binada bulunmalıdır. 

3. Pansiyon, şehrin merkezî veya turistik cazibe 
merkezine yakın olmalıdır. 

4. Binada elektrik ve suyun bulunması şarttır. 
5. Evin en az 2 odasını pansiyon olarak kullan

maya ayıracaklara kredi verilecektir. Pansiyon konu
su binanın büyüklüğü ne olursa olsun sadece 4 oda 
ve en çok 8 yatak için kredi tahsis edilecektir. 

6. 12 m2'den küçük odalara bir yataktan fazla 
yatak konmayacaktır. 3 yatak konacağı belirtilen oda
ların 16 m2'den büyük olması şarttır. Odalara yatak 
başına düşen hava 15 m3 'den aşağı olmayacaktır. 

7. Halen pansiyon olarak hizmet gören ve ev 
pansiyonculuğu niteliğini kaybetmemiş teşebbüslerde 
kredi uygulaması, eksiklik giderici veya standart yük
seltici yönde olacaktır. 
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8. Ev pansiyonu olarak kullanılacak binanın 
pansiyon kullanımına ayrılacak odalarında, yatakla
rında, banyo, hela ve mutfağında bulunması gerekli 
asgarî konforu sağlayacak eşya ve tesisat aşağıda be
lirtilmiştir : 

a) Bir odada bulunması istenilen asgarî nitelik
ler : 

aa) Yağlıboya veya plâstik badana, 
bb) Halı veya kilim (suni halı da olabilir), 
cc) Kalın (güneşlik) ve ince (tül) perdeler, 

dd) Dolap veya küçük bir gardrop (İçerisinde as
garî 6 adet elbise askısı ve bir çekmece olacak), 

ee) Bir masa, iki sandalye (Masa formika, san
dalyeler suni deri kaplamalı olacak), 

ff) Komodin, sürahi, su bardağı, 
gg) Gece lâmbası, 

b) Bir yatakta bulunması istenilen asgarî nite
likler : 

aa) 90 x 190 Cm. ebadında somya, 
bb) İçi pamuklu, dikişli ve fitilli bir yatak, 
cc) Birisi ince diğeri kalın içi pamuklu iki yas

tık, 
dd) Pike veya battaniye, 

ee) 6 adet beyaz, desensiz çarşaf, (Çarşaflardan 
birisi yatağa serilecek diğeri pike veya battaniyeye kap-
lanacaktır. Bir çift kullanılmakta, bir çift yıkanmak
ta ve bir çift de hazırda olacaktır). 

c) Evin banyosu ve helasında bulunması iste
nilen asgarî nitetikler : 

aa) Bir alafranga hela ve tesisatı (Evlerde ala
turka hela taşı olanlar varsa bu helayı alafrangaya çe
virecekler veya ayrı bir alafranga hela tesisatı 
kuracaklardır), 

bb) Bir fiyans lavabo ve ankastre bataryalı te
sisat, 

cc) Duş takımı ve fayans duş teknesi 
(80 x 80 Cm.), 

dd) Banyo dairesinin 120 Cm. yüksekliğinde fa
yans ile kaplanması, 

ee) Cam ayna (40 x 50 Cm.), 
ff) Etajer (50 x 10 Cm.), 
gg) Su ısıtıcı (Gazyağı ile çalışan termosifon). 

d) Evin mutfağında bulunması istenilen asgarî ni
telikler : 

aa) Bir buzdolabı (En az 10,5 ayak), 
bb) Bütan gazı ile çalışır, en az iki gözlü ocak, 
cc) Küçük bir ecza dolabı bulunacaktır. 

Not : Evlerin en çok iki odasını pansiyon kulla
nımına ayıranlar için buzdolabı 10,5 ayaktan küçük 
olabilir. 

D) Kredi esasları : 
1. Pansiyon odalarında, yataklarda, banyo, hela 

ve mutfaklarda bulunması gerekli asgarî konforu 
sağlayacak eşya ve tesisat gözönünde bulundurula
rak bankaca tespit edilecek esaslara göre belirlenen 
giderler toplamının % 70'ine kadar kredi verilir. 

2. Kredinin faizi % 8'dir. 
3. Kredinin vadesi azamî 2 yıllık ödemesiz devre 

dahil en çok 6 aydır. 
E) Denetim : 
T. C. Turizm Bankası A. Ş. ev pansiyonculuğu 

kredisi alan borçluları Bakanlığa bildirecek; Bakan
lık merkez ve taşra teşkilâtı aracılığı ile bu pansiyon
ları denetleyebilecektir. Bu pansiyonlar, aylık müşte
ri gecelemesini Bakanlığa bağlı en yakın Turizm Bü
rosuna bir cetvel halinde bildirmekle mükelleftirler. 

III. — TERMAL TURİZM TESİSLERİNE VE
RİLECEK KREDİLER : 

A) Kredinin amacı : 

Memleketimizin zengin termalizm ve klimatizm 
olanaklarından tam anlamıyle yararlanmak ve turist
lerin istifadesine arz edebilmek için bu gibi tesislerin 
kurulması ve işletilmesine ait projeler aşağıdaki esas
lar dahilinde kredilendirilecektir. 

B) Genel Koşullar : 
1. Turizm müesseselerine ait Vasıflar Yönetme

liği uyarınca düzenlenmiş geçerli «Turistik Kaplıca» 
belgesine haiz olmak, 

2. Tedavi birimlerinin konaklama tesislerinden 
ayrı olması veya kendi bünyesi içinde alt katlarda 
düzenlenmesi ve bu katlara konaklama birimleri ko
nulması, 

3. Kaynağın en iyi şekilde değerlendirilmesini ve 
tahribatın önlenmesini sağlamak üzere gerekli etüt
lerin yapılması ve bu etütlere müsteniden «Termal 
Su Şehri» planının hazırlanmış olması (Plan hazır-
lanmamışsa yapılan etüt raporları eklenecektir), 

4. Şifalı suların kaynak hakkının sahip veya ki
racısı bulunması, 

5. Kaynağın en az 100 yataklı bir termal tesise 
kifayetli olması, 

6. Kaynağın belirli fiziksel ve kimyasal nitelik
leri haiz bir kaynak olması (Gönen, Kızılcahamam, 
Kozaklı, Köyceğiz, Bahçe, İnegöl, Sandıklı, Pasinler, 
Pamukkale, Yalova ve Çeşme, Hasıralan, Pamukçu, 
Balya, Sındırgı kaynakları), 
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7. ilgili kuruluşlarca fiziksel planlaması tamam
lanmış veya fiziksel planlama çalışmaları devam 

- eden yerlerde bu planlara uygunluğun saptanması. 

C) Kredi esasları : 
Kredilendirmede, kredi oranı, faiz ve vade bakı

mından aşağıdaki esaslar uygulanacaktır. 
1. Kredi oranı; 
a) İnşaat, teçhiz ve tefriş (Azamî) . . . % 60 
b) İşletme (Azamî) % 40 
2. Faiz oranı; 
a) İnşaat, teçhizat, mefruşat (Asagarî) . % 8 
b) İşletme (Asagarî) % 11,5 
3. Vâde ve ödemesiz devre; 
a) inşaat kredilerinde azamî 3 yıl ödemesiz dev

re dahil en çok 15 yıl 
b) Teçhizat ve mefruşat kredilerinde azamî 1 yıl 

ödemesiz devre dahil en çok 8 yıl 
c) işletme kredilerinde azamî 1 yıl ödemesiz dev

re dahil en çok . 2 yıl 
IV - Yan hizmet tesis ve işletmelerine verilecek 

krediler : 

A) Kredinin amacı : 
Milletlerarası kitle turizminin gerektirdiği beslen

me veya eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek tesis ve 
işletmelerin kredilendirilmesidir. 

B) Genel koşullar : 
1. Kredilendirmeden yararlanacak yan hizmet 

üniteleri şunlardır : 
a) Lokanta, gazino ve benzeri yan hizmet üni

teleri, 
b) Yüzme havuzları, golf, tenis, bowling, buz 

pateni, telesiyej, telekabin, teleski tesisleri gibi turizm 
amacına yararlı kapalı ve açık spor tesisleri (Lüzumu 
halinde bunların yeme ve içme hizmetlerini karşılaya
cak kaliteli ünitelere sahip olması gereklidir), 

2. Lokanta, gazino ve benzeri yan hizmet üni
telerinin; 

a) Turizm müessesesi belgesine sahip olması, 
b) öncelik merkezlerinde bulunması; 

aa) Milletlerarası transit turizminin ve toplu gezi
lerin cereyan ettiği yol güzergâhlarında asgarî 
80 kuverlik lokantalarda öncelik merkezinde 
bulunma şartı aranmaz. 

bb) istanbul için inşaat kredisi verilmez. 
3. Spor ve oyun tesislerinin öncelik merkezle

rinde ve gelişme bölgesi içinde bulunması ve turizm 
amacına uygunluğunun Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğından alınacak belge ile saptanması. 

C) Kredi esasları : 
1. Yalnız yeni işletmeye açılacak lokanta, gazino 

ve benzeri yan hizmet ünitelerine işletme kredisi ve
rilebilir. 

2. Kredilendirmede, kredi oranı, faiz ve vade ba
kımından aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: 

a) Kredi oranı (azamî) % 50 
b) Faiz oranı; 

aa) inşaat, mefruşat ve teçhizat kredile-
lerinde (asgarî) % 8 

bb) işletme kredilerinde (asgrî) % 11,5 
c) Vade; 

aa) inşaat kredilerinde azamî 1 yıl öde
mesiz devre dahil en çok 6 yıl 

bb) Mefruşat ve teçhizat kredilerinde 
azamî 1 yıl ödemesiz devre dahil en 
çok 4 yıl 

cc) işletme kredilerinde en çok 1 yıl 
V - Seyahat acentalarına verilecek krediler 
A) Kredinin amacı : 
Turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve 

eğlence imkânları sağlayan, turizmle ilgili bilgiler ve
ren ticarî kuruluşların kredilendirilmesidir. 

B) Genel koşullar : 
A grupu seyahat acentaları 1618 sayılı Seyahat 

Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa 
göre işletme belgesi aldıktan sonra tesis ve işletme kre
disi için T. C. Turizm Bankası A. Ş. ne başvurabilir
ler . 

Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı 
seyahat acentalarının şubeleri bu krediden yararlana
mazlar. 

C) Kredi esasları : 
Kredilendirme oranı, faiz ve vade bakımından 

aşağıdaki esaslar uygulanacaktır. 

1. Kredi oranı; 
a) Tesis kredisinde en çok 
b) işletme kredisinde en çok 
2. Faiz oranı ; 
a) Tesis kredisinde (asgarî) 
b) işletme kredisinde (asgarî) 
3. Vade; 
a) Tesis kredisinde, azamî 1 yıl ödemesiz 

devre dahil en çok 5 yıl 
b) işletme kredisinde en çok 1 yıl 
Tesis ibaresinden seyahat faaliyetleri ile ilgili te

lefon, teleks, mefruşat v. s. büro demirbaşları anla
şılır, 

% 
% 

% 
% 

50 
40 

8 
11,5 
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VI - Turistik anlamlı el sanatı yapımcılarına ve
rilecek krediler : 

A) Kredinin amacı : 
Türk sanat estetiğini, bölgesel ve geleneksel özel

liklerimizi turiste en iyi şekilde yansıtacak bir düze
ye getirilebilmesi ve yapıtların günümüz turistik ha
tıra eşya şartlarına uygun kaliteli, orijinal, kolay ta
şınabilir, çoğaltma elverişli ve pahalı olmayan nite
likte yapılmasıdır. 

Yukarıda belirtilen amaca uygun eserlerin ya
pımcıları, aşağıdaki koşullan haiz olmak şarjtiyle 
kendilerine kredi tahsisi için T. C. Turizm Bankası 
A. Ş. ne başvurabilirler. 

B) Genel koşullar : 

l.Yuka/ıda belirtilen amaca uygun şu sanat kol
ları krediden yararlanır; 

a) Toprak, porselen, cam, bakır, gümüş, bronz, 
seramik, mermer ve tipik Türk taşları ve ağaçtan ma
mul hediyelik eşya, 

b) Mahallî karakterde dokuma, işleme ve bun
lardan mamul giysi ve eşyalar. 

2. <B. 1) maddesinde belirtilen dallarda çalışan
lar veya bu dallarda çalışmaya başlayacaklar; 

a) Atelye kurmak veya geliştirmek, 
b) Hammadde sağlamak, 
c) Kaliteli işçi çalıştırmak, 
İçin kredi talebinde bulunabilirler. 

3. Turistik anlamlı el sanatları yapımcılarına ve
rilecek krediler bir fon ile tahdit edildiği takdirde, 
kredinin dağıtımında aşağıdaki durumda olan istek 
sahiplerine öncelik tanınacaktır. 

a) Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca el sanatların
da çalışacak yarışmalarda derece ve mansiyon alan 
sanatçılar, 

b) Bir el sanatı dalında kooperatif kurarak kredi 
taleplerini kooperatif aracılığı ile ileten yapımcılar. 

C) Kredi esasları: 
Kredilendirmede, kredi oranı, faiz ve vade bakı

mından aşağıdaki esaslar uygulanacaktır. 
1. Kredi oranı; 
a) Makine ve tesisat için en çok % 60 

(Yapımcının makina ve tesisat kredisi ile ya
pacağını ileri sürdüğü yatıranın T. C. Turizm 
Bankası A. Ş. nce bu ilkeye uygunluğu yönün
den yapılacak inceleme sonunda saptanacak tu
tarı üzerinden) 

b) işletme kredisi en çok % 100 

(Yapımcının işletme sermayesi ihtiyacının 
T. C. Turizm Bankası A. §. nce saptanacak tu
tarı üzerinden) 

2. Faiz oranı; 
a) Makine ve tesisat kredisi için (asgarî) % 8 
b) İşletme kredisi için (asgarî) % 11,5 
3. Vade; 
a) Makine ve tesisat kredisi için azamî 1 yıl 

ödemesiz devre dahil en çok 2 yıl 
b) işletme kredisi için azamî 1 yıl ödemesiz 

devre dahil en oçk 2 yıl 
VII - Turistik amaçlı deniz ulaşım araçla

rına verilecek krediler: 
A) Kredinin amacı: 
Kıyılarımız ile Yunan adaları arasında turist trafi

ğini sağlayacak ve turizm gelişme bölgesini teşkil eden 
sahillerimiz ile istanbul Boğazında turistik geziler dü
zenleyebilecek nitelikte gemilerin inşası, satınalmmala-
rı ve işletilmeleriyle ilgili projelerin kredilendirilmesi-
diı\ 

B) Genel koşullar : 
1. Tekneler yukarıda belirtilen amaca uygun ve 

en az 60 pulman koltuklu ve saatte 14 mil sürat yapa
bilecek niteliklere sahip olacaklardır. Kamaralı ve 
otomobil taşıyacak imkânlara sahip olanlar tercin edi
lecektir. 

2. Tekneler projelendirilirken her koltuğa amaca 
uygun seyir imkânı verilecektir. 

3. Teknelerde radyo, telefon tesisatı ile yiyecek, 
içecek v. s. satışına uygun büfe ve benzeri imkânlar 
bulunacaktır. 

4. Tekneler yılda «n az 4 ay turizm amaçlı hiz
mete tahsis edilecektir. 

5. Program ve tur fiyatları her yılın ilk üç ayı 
içinde Turizm ve Tanıtma' Bakanlığına verilecektir. 
Program ve fiyat değişikliklerinde Bakanlığın onayı
nın alınması şarttır. Bu şartın ihlâli halinde kredinin 
vadesi gelmemiş taksitleri muaccel hale gelir. 

C) Kredi esasları: 
Kredilendirmede, kredi oranı, faiz ve vade bakı

mından aşağıdaki esaslar uygulanacaktır. 
1. Kredi oranı; 
a) inşaat ve satınaîma, donatım ve anarımda 

(azamî) % 60 
b) işletmede (azamî) % 5 
(işletme kredilerinde geminin satınaîma be

deli esas alınır.) 
2. Faiz oranı; 
a) İnşaat ve saUnalma, donatım ve onarım

da asgarî) % g 
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b) İşletme kredisinde (asgari) % 11,5 I 
3. Vade; 
a) İnşaat ve satmalmada azamî 1 yıl öde- I 

mesiz devre dahil en çok 10 yıl 
b) Donatım ve onarımda, azamî 1 yıl öde

mesi devre dahil en çok 5 yıl 

c) İşletme kredisinde azamî 1 yıl ödemesiz I 
devre dahil en çok 2 yıl 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Ame
rikan Televizyon aktörü David Janssen'in Türkiye'ye I; 
gelişine ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı I 
Orhan' Birgit'in yazılı cevabı (7/245) 

Millet Meclisi Başkanlığına l 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm ve Tanıtma 
Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temini
ni saygı ile arz ederim. 

20 . 8 . 1974 
Antalya Milletvekili 

İhsan Ataöv 

1. Amerikan televizyon aktörü David Janssen 
Türkiye'ye Hükümet davetlisi olarak mı gelmiştir? 
Böyle ise bu davetten ne gibi faydalar beklenmiştir? V 

2. Bu aktör yurdumuzda nereleri gezmiştir? Han
gi otellerde misafir edilmiştir? Bu gezilerinde devlet 
memuru olarak kaç kişi refakatinde bulunmuştur? \ 

3. Yurdumuzda kaldığı müddetçe Amerika'dan 
geliş - dönüş yol parası dahil yemek - içmek ve otel 
ücretleri ile refakatindekilere ödenen para miktarı ay- • 
rı ayrı ne kadardır? 11 

4. Televizyon ekibinin refakati ve televizyondaki 
gezi filminin maliyeti ve televizyonda işgal ettiği za
man bakımından da nazara alınınca ne olur? 

5. Bu paralar bütçenin hangi bölümünden kar
şılanmıştır? I 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma ; 

Bakanlığı : 

Tanıtma Genel : 
Müdürlüğü 

Ağırl. Enf. Şb. 2101-21012-22-19913 

Korra : David Janssen hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ; 

İlgi : 1 . 11 . 1974 tarih 7/254 - 1346/11769 sayılı 
yazıları. J 
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Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv tarafından 
Bakanlığıma verilen yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıda takdim edilmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Orhan Birgit 

Turizm ve Tanıtma 
Bakanı 

1) Soru : Amerikan televizyon aktörü Bay Da
vid Janssen Türkiye'ye Hükümet davetlisi olarak mı 
gelmiştir? Böyle ise bu davetten ne gibi faydalar 
beklenmiştir? 

Cevap : Amerikalı aktör Bay David Janssen 26 
Haziran - 19 Temmuz 1974 tarihlerinde Bakanlığımız 
konuğu olarak ülkemizde ağırlanmıştır. Anılan ak
tör, Sayın Adil Özkaptan'ın aracılığı ve o tarihte Ba
kanlık Müsteşarı olan Sayın Mukadder Sezgin'in 
IÜOTO (Caracas) toplantısı dönüşü Los Angeles'te 
yaptığı görüşmeler sonucu yazılan 28 Ocak 1974 tarihli 
bir mektup ile ülkemize Bakanlığımızın konuğu ola
rak davet edilmiştir. 

Bay Janssen'in daveti ile ilgili ilk haber 22 Ekim 
1973 tarihli Ankara Gazetesinin 4497 sayılı nüshasının 
birinci sayfasında Can Pulak imzası ile o zamanki 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarı Mukadder 
Sezgin ile yapılan bir röportaj olarak yayınlanmıştır. 

Daha sonra, 25 Ocak 1974 tarihli Son Havadis 
gazetesinin birinci sayfasında, zamanın Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Sayın Kırımh'nın, Amerikalı film 
yönetmeni Jhon Huston ve arkadaşları onuruna verdi
ği bir yemek haber nedeni ile tekrarlanmış ve gene 
Bay Huston'un ziyareti dolayısıyle «Kaçak» m Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının davetlisi olarak gele
ceği haberi bir çok gazetede aynı tarihlerde yer al
mıştır. 

Bay David Janssen'in, kendisinin Türkiye'yi ziya
reti sırasında gezdirileceği yerlerde televizyon için çe
kilecek renkli filmi dünya televizyonlarında gösterme
yi ve memleketimizi tanıtma yolunda hizmetlerde bu
lunmayı Tanıtma Müdürü kanalı ile yapmayı vadetti-
ği, Sayın Adil Özkaptan'dan alman 28 Şubat 1974 ta
rihli bir yazıda belirtilmektedir. 

Söz konusu mektupta Bay Janssen'in ülkemizi zi
yareti sırasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de verile
cek balolarda şeref misafiri olmayı kabul ettiği, bu 
balolardan elde edilecek hâsılatın tamamının katî ola
rak hayır cemiyetlerine verilmesini şart koştuğu ve zi
yaretinin tamamen hayır için olması nedeni ile ken
disinin de hiçbir menfaat beklemeyeceği, ancak İdare 
Müdürü Bay Abner Greshler, Tanıtma Müdürü Bay 
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Warren Cowan ve eşleri ile birlikte 6 kişi olarak ge
leceklerini, Los Angeleş'ten Türkiye'ye geliş - gidiş 
birinci sınıf uçak biletleri ve buradaki masraflarının 
karşılanmasını istediği bildirilmektedir. Ancak grup 
5 kişi olarak yurdumuza gelmiştir. 

2) Soru : Bu aktör yurdumuzda nereleri gezmiş
tir? Hangi otellerde misafir edilmiştir? Bu gezilerin
de devlet memuru olarak kaç kişi refakatinde bulun
muştur? 

Cevap : Amerikalı aktör Bay David Janssen ve be
raberindeki grup için Sayın Mukadder Sezgin tara
fından hazırlanan gezi programı ilişikte sunulmakta
dır. 

Anılan gezi programının çerçevesinde İstanbul, iz
mir, Kuşadası, Pamukkale, Ankara ve Kapadokya'yı 
ziyaret etmişler, İstanbul'da Tarabya Otelinde, İzmir' 
de Büyük Efes Otelinde, ayrıca 1 gece de Altın Yu
nus Tatil Sitesinin davetlisi olarak kalmışlardır. Pa-
mukkale'de Tusan Otelinde, Ankara'da Büyük Anka
ra Otelinde ve Kapadokya'da Tusan Otelinde ağırlan-
mışlardır. Söz konusu konuklara her Bakanlık konu
ğuna yapıldığı gibi tek Bakanlık mihmandarı refakat 
etmiştir. 

3) Soru : Yurdumuzda kaldığı müddetçe Ameri
ka'dan geliş - gidiş yol parası dahil yemek - içmek ve 
otel ücretleri ile refakatlerindekilere ödenen para mik
tarı ayrı ayrı ne kadardır? 

Cevap : İlgililerin-masraf listesi aşağıda gösteril
mektedir. 

Konaklama, yemek ve araç ücreti, mihmandar da
hil 6 kişi için : 66 597,00.- TL. 

6 kişilik yurtdışı uçak biletleri 116 431,00.- TL. 
Toplam : 183 028,00.- TL. 
İlgililerin yurtiçi uçak biletleri THY Genel Mü

dürlüğü ve Bakanlığımız arasındaki protokol gereğin
ce karşılanmıştır. 

4) Soru : Televizyon ekibinin refakati ve tele
vizyondaki gezi filminin maliyeti ve televizyonda iş
gal ettiği zaman bakımından da nazara alınınca ne 
olur? 

Cevap : Amerikalı aktör Bay David Janssen ülke
mizi yurt dışında tanıtmak ve bazı hayır kurumlarımı
za bağışta bulunmak üzere Bakanlığımız tarafından 
ağırlanmıştır. Kendisine refakat eden Türk televizyon 
ekibi, halkın anılan aktöre duyduğu ilgi nedeniyle TRT 
Genel Müdürlüğünce vazifelendirilmiştir. Televizyon 
filminin maliyeti ve işgal ettiği zaman sadece TRT 
Genel Müdürlüğünü ilgilendirdiğinden gerekli bilginin 
anılan Genel Müdürlükten temin edilmesi gerekmek
tedir. 

5) Soru : Bu paralar bütçesinin hangi bölümün
den karşılanmıştır? 

Cevap : Yurdumuzun dış ülkelere tanıtılması ve 
temsil edilmesi ile ilgili harcamalar 1974 Malî Yılı 
Bütçemizin (Program 112, Altprogram 06, Faaliyet 
1001) 491 «Temsil, ağırlama ve tören» giderleri har
cama kaleminden karşılanmaktadır. 

David Janssen ve gruounun Türkiye seyahat 
programı 

(25 Haziran - 6 Temmuz 1974) 

Davetliler . Mr. David Janssen ve bir arkadaşı 
Mr. ve Mrs. Warren 
Mr. ve Mrs. Abner J. Greshle: 

24 . 6 .1974 Los Angeleş'ten hareket. 
Pan Am 120 sefer No. lu uçağı ile 12,30' 
da. 

25 . 6 .1974 İstanbul'a varış. (18,25'te) 
Tarabya Oteline transfer. 
Akşam yemeği: Tarabya Oteli 

26 . 6 . 1974 İzmir'e hareket. (TK 316 sefer No. lu 
10,45 uçağı ile) 
Büyük Efes Oteline transfer. 
Öğle yemeği: Büyük Efes Oteli. 
Şehir turu, Kadifekale, Arkeoloji Müzesi 
Akşam yemeği 

27 .6 . 1974 Pamukkale'ye hareket. 
Yolda Afrodisias'ı ziyaret 
Pamukkale Tusan Oteline transfer. 
Öğle yemeği: Tusan Motel. 
Çevrede gezi. 
Akşam yemeği: Tusan Motel. 

28 .6 .1974 Kuşadası'na hareket. 
Yolda Efes ve Meryem Ana'yı ziyaret. 
Öğle yemeği: 
İzmir'e hareket. 
Büyük Efes Oteline transfer. 
Balo : Büyük Efes (Küçük havuz kena
rında) 

29 . 6 .1974 Ankara'ya hareket. (TK 208 sefer No. 
lu 8,25 uçağı ile) 
Büyük Ankara Oteline transfer. 
Öğle yemeği: Büyük Ankara Oteli. 
Ankara turu: Hitit Müzesi, Anıt Kabir, 
vs. 
Akşam yemeği: RC Restoran. 
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30 .6 .1974 Kapadokya'ya hareket, 08,00: 

Nevşehir Tusan Oteli. 
Öğle yemeği: Kaya Oteli. 
Kaymaklı yeraltı şehrini ziyaret. 
Akşam yemeği: Kaya Oteli. 

1.7.1974 Kapadokya'da gezi : Göreme, Ürgüp, 
Zelve, vs. 
Öğle yemeği: Ürgüp Büyük Otel. 
Alış veriş. 
Ankara'ya hareket. 
Büyük Ankara Oteline transfer. 
Akşa'm yemeği: Büyük Ankara Oteli. 

2.7.1974 Ankara'da temaslar. 
Öğle yemeği: Ankara Palas. 
Kokteyl Balo : Marmara Oteli, Atatürk 
Spor Salonu. 

3.7.1974 İstanbul'a hareket (TK 111 sefer No. lu 
9,35 uçağı ile) 
Tarabya Oteline transfer. 
Öğle yemeği: Tarabya Oteli. 
Boğaz turu 
Akşam yemeği: Carlton Oteli. 

4 . 7.1974 Ayasofya, Sultan Ahmet, Topkapı'yı zi
yaret. 
Öğle yemeği: Topkapı. 
Süleymaniye, Kariye'yi ziyaret. 
Akşam yemeği: Süreyya veya Kale Lo
kantası. 

5 . 7 .1974 Alış veriş. 
Balo : Beylerbeyi Sarayı. 

6.7.1974 İstanbul'dan ayrılış. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul 
Ülker Bisküvi Fabrikasında çıkan olaylara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı (7/265) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
18 Eylül 1974 gününde İstanbul'da Ülker Bisküvi 

Fabrikasında işveren tarafından işçilerin sendikal 
Haklarına karşı yapılan yasa dışı eylemler sırasında 
Toplum polisi tarafından işçilere panzerlerle hücum 
edildiği, kapıların bu araçlarla parçalandığı, beş işçi
nin yaralandığı bunlardan ikisinin yarasının ağır 

olduğu, ayrıca bir polisin yaralandığı ve 16 işçinin 
göz altına alındığı doğru mudur? 

Bu konuda hücum emrini İçişleri Bakanvekili mi, 
Savcı mı, yoksa en büyük mülkiye âmiri mi vermiş
tir? 

Dağıtmada Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri yasa
sının 14 ncü maddesi uygulanmış mıdır? Uzlaştırıcı 
başka ne gibi yollara başvurulmuştur? 

İşverenin işçilerin Sendikal haklarına baskı hare
keti T. C. K.'nun 201 nci maddesine göre suç değil 
midir? 

Hücum emri verilirken bu ağır tahrik hareketi 
gözönünde tutulmuş mudur? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 18 . 11 . 1974 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. 

Şube : Top. Ol. (B) 
242304 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1974 gün ve Gen. Sek. Kanunlar 

Md. 7/265 - 1392. 12571 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tarafın

dan Ülker Gıda Sanayii Fabrikası İşyerinde meyda
na gelen işgal olayı ile ilgili olarak Bakanlığıma yö
neltilen yazılı soru önergesinde değinilen hususlar 
incelenmiş sonucu aşağıya çıkarılmıştır. 

Ülker Gıda Sanayii Fabrikasında çalışan işçilerin 
büyük bir kısmı, daha önce TEK GIDA - İŞ Sendi
kasına üye bulunduklarından, toplu iş sözleşmesi 
yapma yetkisi bu sendikaya verildiği; toplu iş söz
leşmesi akdi taraflarca henüz düzenlenmemiş bir 
halde iken, işyerinde çalışan işçilerin ekseriyetinin 
üyesi bulundukları TEK GIDA - İŞ Sendikasından 
istifa ederek DİSK'e bağlı GIDA - İŞ Sendikasına 
üye oldukları; 

Ekseriyetin GIDA - İŞ Sendikasına üye olması
na rağmen, 275 sayılı yasa gereği olarak, toplu iş söz
leşmesi yetkisini daha önce almış bulunan TEK GI
DA - İŞ Sendikasının işveren ile toplu iş sözleşmesi
ni imzalayarak üyesi olmayan işçileri elde edilen 
haklardan mahrum bıraktığı, 

Bu durum işçiyle işveren, GIDA - İŞ ile TEK 
GIDA - İŞ Sendikası arasında sürtüşmeler yarattığı 
gibi ayrı iki sendikanın üyesi bulunan işçiler arasın
da da hizipleşmenin nedeni olduğu, 
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Bu arada-imzalanmış bulunan toplu iş sözleşmesi 
hükümlerinden yararlandırılmayan işçiler de hakla
rını fiilen aramaya kalkışarak 17 Eylül 1974 günü 
saat 08,00'de önce işyerinde oturma grevine başladık
ları, daha sonra işyerini işgal ederek giriş kapısını 
oksijen kaynağı ile kaynak yaparak kapının içten ve 
dıştan açılmasını önledikleri, bu arada kanunsuz 
oturma grrevini tespit etmek için fabrikada bulunan 
istanbul 15 nci Noteri Naci Bakkaloğlu ile çalışmak 
arzusunda olan işçi ve memurların fabrika içerisin
de mahsur tutuldukları, 

İşverenin aynı gün il Makamına vermiş olduğu 
dilekçesinde, işçilerin kanunsuz bir davranış içerisin
de olduklarını, bu işgal ve şiddet olayında adlî ve 
idarî işlemlerin yapılmasını talep ettiği; 

Olayın C. Savcılığına, Merkez Komutanlığına, 
Toplum Zabıtası Müdürlüğüne, Mahallî Emniyet 
Amirliğine ye Zeytinburnu Kaymakamlığına intikâl 
ettirildiği, olay yerine gelen ilgililerce, işçilere hare
ketlerinin kanunsuz olduğu, haksızlığa uğramışlarsa 
hukukî yollardan haklarını aramaları gerektiği, iş
gal hareketi ile yasaları ihlâl ettikleri, bu hareketle
rine son vermeleri ve içeride mahsur bırakılan kişi
leri serbest bırakmalarının ikâz edildiği, ihtarlara ri
ayet edilmediği takdirde toplantı ve gösteri yürüyü
şü hürriyeti kanununun 14 ncü maddesine göre da
ğıtmanın fiilen yapılacağının bildirildiği; 

Saat 19,30'a kadar yapılan ikaz ve ihtarlardan 
olumlu bir netice alınamadığından kanunsuz olaya 
son vermek ve içeride mahsur bulunanların can gü
venliğini sağlamak amacıyle. kapatılan kapının açıl
mak istendiği, ancak kaynakla kapatıldığından polis 
panzerinin çelik halatı ile çekilmek suretiyle açıla
bildiği, 

Yukarıda da açıklandığı gibi, panzerin hücum 
etmek amacıyle değil, kapının açılmasında kullanıl
dığı, 

Kapı açılıp içeri girildiğinde herhangi bir çatış
ma olayının meydana gelmediği, ancak işçilerin bir
birlerini itmeleri esnasında kırılan camlardan 2 işçi
nin hafif surette yaralandığı, polislerden ise yarala
nan olmadığı, 

Zeytinburnu C. Savcısınca tespit olunan 16 işçi
nin adalete tevdi edildiği, bu işçilerin ilk sorgularını 
müteakip serbest bırakıldıkları, kanunsuz işgal ola
yına son vermek ve kapının açılması yolundaki em
rin Zeytinburnu Kaymakammca verildiği; 

Kanunsuz duruma müdahale edilmeden önce ka
nunî bütün ikazların yapıldığı, 

işçilerin sendikal haklarına işverence bir baskı
nın mevcut olmadığı, 

Anılan işyerinde durum normal olup, her iki sen
dikanın ve işverenin konuyu olumlu açıdan değer
lendirerek uzlaşma zemini hazırlamak gayreti içeri
sinde oldukları, anlaşılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
içişleri Bakanı 

5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, Bul
garistan'da yaşayan soydaşlarımıza ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in yazdı cevabı (7/268) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Sayın Bakanı tara
fından, yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutları
nızı rica ederim. 

Saygılarımla. 20 . 9 . 1974 

Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

1. — Edindiğim bilgilere göre; Bulgaristan'da bu
lunan soydaşlarımıza, Bulgar Hükümetince yapılan 
muamele, devletler hukukuna ve insan haklarına tü
mü ile aykırıdır. 

Bu cümleden olarak : 

a) Soydaşlarımızın zorla ad ve soyadları değiş
tirilmektedir. Türk adı ve soyadı yerine Bulgar adı 
kullanıldırılmaktadır. 

b) Bulgaristan'da bulunan ve müslümanlara ait 
olan ibadethaneler kapatılmakta, veyahut bu ibadet
hanelere soydaşlarımızın girmesine mani olunmakta
dır. 

c) Yukarıdaki uygulamalarda gösterilmektedir 
ki; oradaki soydaşlarımız bir plan çerçevesinde Bul
gar hükümetince (baskı yolu ile Bulgarlaştırılma ça
lışmalarına açık bir şekilde muhataptır.) 

2. — Bütün bu uygulamalardan Hükümetin özel
likle Dışişleri Bakanlığının haberi varmıdır. 

3. — Yukarıda belirttiğim hususlar hakkında, ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir. 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 15 . 11 . 1974 

Siyasî tşler Gn. Md. 
S.l.D.D. 

Sayı : 1787-137 

Konu : Bulgaristan'da yaşayan soy
daşlarımız Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 
Müdürlüğünün 1 Kasım 1974 tarihli ve 7/268/1402/-
12630 sayılı yazısı. 

Bulgaristan'da yaşıyan soydaşlarımızla ilgili ola
rak Bursa Milletvekili Sayın Kasım Önadım tara
fından verilen ilgideki soru önergesine ilişkin cevap
lar eklice sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz ederim. 

Sayın Kasım Önadım 
Bursa Milletvekili 

Prof. Dr. Turan Güneş 
Dışişleri Bakanı 

BULGARİSTAN'DA BULUNAN 
SOYDAŞLARIMIZIN BURUMU : 

Bugün Bulgaristan'da tahmini olarak 700 - 750 
bin civarında Türk soyundan gelme bir azınlık ya
şamaktadır. Bulgaristan'daki Türk azınlığın hakları, 
I nci Dünya Harbinden sonra imzalanan 1919 ta
rihli Neuilly ve 1925 tarihli Türk - Bulgar Dostluk 
Andlaşmalarında hükme bağlanmıştır. 

Bulgarlar, Neuilly Andlaşmasını, günün şartları
na uymadığı ve II nci Dünya Savaşından sonra ge
çerliliği kalmadığı gerekçesiyle «caduc» addetmekte
dirler. 1925 tarihli Türk - Bulgar Dostluk Andlaş-
ması karşısında ise gayet müphem bir tavır takın
maktadırlar. Bu Andlaşmayı, hükümlerinden fayda
lanabildikleri ölçüde geçerli saymakta, aksi takdirde 
bahiskonusu etmemektedirler. Bütün bunlar, II nci 
Dünya Savaşından sonra Bulgaristan'ın eski rejimin 
tasarruflarını reddeder şekilde değişen iç düzeninin 
sonuçlarıdır. 

Bulgarlar, Anayasalarında son olarak yaptıkları 
değişiklikte «azınlık» deyimini kaldırmışlar, yerine 
«Bulgar soyundan olmayan Bulgarlar» deyimini koy
muşlardır. Bu deyim değişikliği ile Bulgarlar, ülke
lerindeki azınlıkların, iki veya çok taraflı Andlaşma-

larda, Birleşmiş Milletler Yasasında ve însan Hak
ları Evrensel Beyannamesinde azınlıklar için öngörü
len haklardan faydalanmalarını önleyip sadece Bul
gar halkının tâbi olduğu hukuk müesseselerine kar
şı sorumlu kılmak, başka bir deyimle, konuyu bir 
iç sorun haline getirmek suretiyle muhtemel dış 
müdahaleleri önlemek gayesini gütmektedirler. 

Soydaşlarımızın kendi örf ve adetlerine sıkı sı
kıya bağlı olmaları ve Türkiye'ye yönelik bulun
maları, sosyalist esaslar üzerine kurulu Bulgar top
lum düzeninde kolay olmayan şartlar altında yaşa
malarına sebebolmaktadır. Bulagr Devlet yönetici
leri ile yapılan her seviyedeki görüşme ve toplantı
larda, «iki ülke arasındaki ilişkilerin daha dostane 
ve güven duygusu içinde gelişmesi isteniyorsa, soy
daşlarımızın durumlarının şikâyetlere konu teşkil 
etmemesi» lâzımgeldiği belirtilmektedir. Bulgarlar 
bu girişimlerimizi, mevcut mevzuatlarını öne sür
mek suretiyle geçiştirmeye çalışmakta ve Bulgar ka
nunları karşısında bütün vatandaşların eşit hakla
ra sahip olduklarını beyan etmektedirler. Bunun ya
nında, şayet soydaşlarımızın durumundan memnun 
değilsek «bunların hepsini geri göndermeye hazır 
olduklarını da» söyleyebilmektedirler. 

Eski Dışişleri Bakanı Sayın Halûk Bayülken'-
in Temmuz 1973'de Sofya'ya yaptığı ziyaret sıra
sında, Bulgarlara münasip fakat kesin bir lisanla, 
eğer iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi isteniyorsa soy
daşlarımızın kültür varlıklarının korunması, okullar
da Türkçe derslerinin fazlalaştırılması, ibadetlerini 
serbestçe yapabilmeleri, çocuklarını serbestçe sün
net ettirebilmeleri, isimlerinin değiştirilmesine zor
lanmamaları, kısaca, soydaşlarımızın, tüm Bulgar 
vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklara aynen sa
hip bulunmaları gereği bildirilmiştir. Bu kararlı tu
tumumuz karşısında Bulgar Dışişleri Bakanı : 
«.. okullardaki Türkçe derslerinin iki saat arttırıla-
bileceği, Türklerin ibadetlerini serbestçe ifa ede
cekleri, çocukların sünnet ettirilmesine kimsenin en
gel çıkartmıyacağı eğer engelleyici tedbirler varsa 
bunları kaldırtacağı, Türklerin isimlerinin değiştiril
mesi için baskı yapılmadığı» yolunda Bakanımıza 
kesin teminat vermiştir. Bu taleplerimiz, Bulgar ma
kamları nezdinde her fırsatta ve devamlı bir şekil
de tekrarlanmıştır. Ancak, Bulgar makamlarının her 
defasında verdikleri teminatın ne ölçüde gerçekleş
tiğini, soydaşlarımızın günlük yaşantılarında Bul
gar baskılarına ne derece muhatap olduklarını ma
hallinde tahkik etmek, gerek Sofya Büyükelçiliği-
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miz gerek Konsolosluklarımız memurlarının tabi 
oldukları gezi rejimi nedeniyle maalesef istendiği şe
kilde mümkün olamamaktadır. 

Soydaşlarımızın Bulgarlar tarafından baskı al
tında bulundurulmamaları, örf ve adetlerine uygun 
bir yaşam sürdürmelerinin temin edilmesi husu
sundaki istemlerimizin, bundan böyle de dikkat ve 
ısrarla takibedileceği şüphesizdir. 

Öte yandan, takdir buyurulacağı üzere, bu ıs
rarlı girişimlerimizin, gittikçe gelişmekte olan ikili 

ilişkilerimizi zarardîde etmeyecek şekilde yapılması
na da itina gösterilmektedir. 

Bulgar makamlarının, bu dikkatli tutumumuz 
karşısında haklı taleplerimizi daha iyi değerlendire
ceklerini ümidetmekteyiz. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Turan Güneş 
Dışişleri Bakanı 

» © - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
8 NCt BİRLEŞİM 

19 . 11 . 1974 Salı 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL, KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gmpu adına 
Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay 
ile Van Milletvekili Salih Yıldız'ın; Hayvancılığın ge
liştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen yurt
taşların refaha kavuşması için gerekli kanunî ve ida
rî tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge
nel Başkanı İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakamndan sözlü soru önergesi (6^8) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

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

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

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

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

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

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

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32), 

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



12. — Mardin Mületvekıli Talât Oğuı'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

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

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

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

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

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/113) (*) 

18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43), 

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

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

21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

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

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

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — îstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü 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, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası îzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi- (6/66), 

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

35. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/69) 

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

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

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

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

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

41. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta-
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından solü soru önergesi (6/76) 
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42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt- I 

larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve^Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

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

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

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

46. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

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

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

49. — İçel Milletvekii Nazım" Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

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

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

53. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim * ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

54. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarmın 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

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

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ıri, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkuîlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

60. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, Yu
nanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kampanyaya 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) 

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

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

63. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/98) 

64. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

65. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, İçiş
leri Bakanının Bütçe Komisyonundaki beyanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

67. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

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

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 
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70. — Afy©n Karahisar Milletvekili Mete Tarı'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

71. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

72. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

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

74. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

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

76. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

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

78. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

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

81. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

82. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

84. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

85. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

86. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

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

88. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

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

90. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

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

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

93. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

95. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

96. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

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

98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması-
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na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

99. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

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

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

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/136) 
103. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

104. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir Özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/138) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

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

i 07. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

108. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, elma 
ürününe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/145) 

109. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

110. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 

i Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
sı: 77) (Dağıtma tarihi: 22.6.1974) 

X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25.6.1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 4. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltılma
sına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/85) (S. Sayısı : 60) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1974) 

X 5. — Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine 
Kaydına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İç
işleri komsiyonları raporları. (1/86) (S. Sayısı : 62) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı .ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1974) 

7. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 11' . 6 . 1974) 

8. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alpaslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine 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: 11.6.1974) 

X 9. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12.6.1974) 
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10. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1974) 

11. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı: 431, M. Meclisi S. Sayısı: 69; C. Senatosu 
S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1974) 

12. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur- Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı: 70) (Da
ğıtma tarihi: 20 . 6 . 1974) 

X 13. — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı kanun 
dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 ta
rihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/145) (S. Sayısı: 72) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 6 . 1974) 

X 14. — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı 
eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/146) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 
22 .6 .1974) 

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

X 16. — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/144) (S. Sayısı: 
75) (Dağıtma tarihi: 22 . 6 . 1974) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kırallığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1/63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi, 24 : 6 .1974) 

18. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 3 1 . 8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 . 8 .1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20 .6 .1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (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) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24 .6 .1974) 

19. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27 .5 .1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı •: 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

20. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendi ile 13 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kaaun teklifi ile İstanbul Millet
vekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 
günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 
ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
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25 . 5 . 1961 günlü ve 305 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve İç
işleri, Adalet ve Anayasa komisyonları raporları 
(2/162, 2/158, 2/159) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 6 1974) 

22. — Kadroları îl Özel İdarelerine ait bulunan 
Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Ge
nel 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 Ma
latya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkada
şının, İnönü Üniversitesi Açılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/175, 2/73) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

24. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun celdifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

25. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi- : 1 . 7 . 1974) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Kırallığı arasında suçluların geri verilmesi ve 
ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/87) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 1.7.1974) 

28. —: İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 , 1974) 

29. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 3 . -7 . 1974) 

X 30. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir 
usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/153) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

31. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173)' (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

X 32. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rı raporları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 7 . 1974) 

X 33. — Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak ^sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/126) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

34. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

X 35. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler 
konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine İlişkin Kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/172) (S. Sa
yısı r 100) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 36. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües
sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka
nun 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 Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 
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X 38. — 633 sayılı Diyanet tşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; C. Se
natosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 633 Sayılı 
Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 
Bağlı iki Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması, Bir 
Bendinin Kaldırılması ve bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Aydın Mil
letvekili Nahit Menteşe ve 7 arkadaşının, 633 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Samsun 
Milletvekili Hilmi Türkmen ve 4 arkadaşının, 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı'nın, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkan
lığı Kuruluş ve Görevleri Kanununa 6 Ek Madde 
ilâvesi Hakkında Kanun Teklifi; Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Birkaç Maddesi
nin 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 tarihi: 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 Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

40. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

X 41. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hampetrol Boru 
Hattı Anlaşmasının onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko

misyonları raporları (1/53) (S. Sayısı : 103>~-(Dağıt
ma tarihi: 10 .7 .1974) 

X 42. — Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/160) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

X 43. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

X 45. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arka
daşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : '2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

46. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

47. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, Ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma Tarihi : 1 . 11 . 1974) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında İmzalan
mış Olan, İki Ülke Arasındaki Devlet Hudut Hattı
nın Geçişine Ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Ha
ritası, Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaret
lerinin Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası ile Hu
dut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkında
ki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/156) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 11 . 1974) 


