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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar, orman içinde 
ve civarında yaşayan köylülerin sorunları ve alın
ması gereken tedbirler; 

Hatay Milletvekili Ali Yılmaz, Gaziantep'te bir 
din görevlisine yapılan tecavüz ve 

Kars Milletvekili Cemil Ünal da, Doğu Anado
lu'nun hayvancılık sorunu konularında gündem dışı 
birer konuşma yaptılar. 

ölüm cezasına hükümlü bulunanlaı hakkındaki 
mahkûmiyet dosyalarının iadesine dair (3/293) ve 
(3/294) numaralı Başbakanlık tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunularak ilgili dosyaların geri veril
dikleri bildirildi. 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için C. Sena
tosu Üyesi Sadi Irmak'm görevlendirilmiş olduğuna 
(3/295) ve 

Devlet Bakanlığına atanması teklif edilen C. Se
natosu Üyesi Zeyyat Baykara'ya Başbakan Yardım
cılığı görevi verilmesi, 

Yeniden «Kültür» ve «Sosyal Güvenlik» adı ile 
birer bakanlık kurulması, 

Devlet bakanlıkları sayısının «dört» olarak tespi
ti ve 

Yeni Bakanlar Kurulunun bu değişikliklere göre 
atanmış bulunan zevattan teşkil edilmesinin uygun 
görülmüş olduğuna (3/296) dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hükümet programının 24 Kasım 1974 Pazar gü
nü okunacağı açıklandı. 

Danışma Kurulunun; 
Bakanlar Kurulu listesinin okunmasından başla

yarak programın okunması, görüşülmesi ve güven 
oylamasının yapılmasına kadar özel gündem uygu
lanması ve başka konuların görüşülmemesine, 

Belirtilen konular için ayrılacak toplantı günleri 
dışında Genel Kurul çalışmalarının yapılmamasına, 

Hükümet programı üzerindeki görüşmelerde Hü
kümet ve siyasî parti grupları için süre sınırı konma
ması, kişisel konuşmaların 20'şer dakika ile sınırlı 
olması; görüşmelerin devamı için önerge verildiği 
takdirde gruplara 30, kişisel konuşmalara 10'ar da
kikalık ikinci görüşme süresi verilmesi ve Hükümet 
adına yapılacak konuşmanın sınırlandırılmamasına; 

Dair önerileri kabul olundu. 
Alınan karar gereğince, Hükümet programının 

okunması için, 24 Kasım 
15,00'te toplanılmak üzere 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhamı Çetin 

1974 Pazar günü saaû 
Birleşime saat 15,40'da 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 11 . 1974 Cuma 

Meclis Araştırması 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/10) 

Yazılı sorular 
2. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-

lu'nun, Afyon - Bayat ilçesi ilkokuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/293) 

3. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in 
Yol Su Elektrik Genel Müdürü ile ilgili basında çı
kan yazılara ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/294) 
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BİRÎNCl OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Kemal GUven 

DİYAN ÜYELERİ — Idris Ankan (Siirt), tlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 9 ncu Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu programının okunması. 

BAŞKAN — Hükümet programını okumak üze
re Başbakan Sayın Sadi Irmak, buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, milletimizin 
aziz vekilleri; 

Yüce Heyetinize yeni Hükümetin derin saygılarını 
arz ederek çalışma programımızı sunuyorum. 

Sayın Ecevit Başkanlığındaki Hükümetin Yüce 
Heyetinizce de bilinen koşullar altında çekilmesinden 
ve siyasî partilerimizin yeni bir koalisyon kurma hu
susundaki yoğun çabalarının sonuçsuz kalmasından 
sonra, partilerin de kabulü ile tarafsız bir parlamen
ter tarafından yeni Hükümetin kurulması çalışmala
rına girişilmiştir. Bir yandan Parlamento aritmeti
ğinin doğurduğu güçlükler, öte yandan siyasî parti
lerimizin, Hükümetin kuruluşu konusundaki görüş 
ayrılıkları nedeniyle Başbakan adayının Parlamento
da temsil edilen, siyasî partilerimizin ortaklığına da
yalı bir koalisyon Hükümeti kurma konusundaki 
yoğun çabaları da sonuçsuz kalmıştır. Bunların hepsi 
Yüksek Heyetinizce bilinmektedir. Böylece, partilere 
dayalı bir Hükümet kurma çabalarının daha da sür
dürülmesinin, bunalımı uzatmaktan başka bir sonuç 
vermeyeceği ve memleketin karşı karşıya bulunduğu 
hayatî önem taşıyan iç ve dış sorunlar dolayısıyle bu 
gecikmenin ağır sakıncalar doğuracağı görülünce, 
Anayasa çerçevesinde başka bir alternatif olarak 
Parlamento içinden ve dışından atanacak bakanlarla 
bir Hükümet kurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Hemen belirtmeliyiz ki, Yüce Meclisin güvenine maz-
har olmak şartı ile, özellikle partiler arasında bir 
anlaşma olanağı kalmadığı durumlarda partiler dışı 
Hükümet kurulması ilk defa memleketimizde dene

nen bir çözüm şekli değildir ve bu yol da demokratik 
uygulamalar arasında mevcuttur. Anayasamızın 
102 nci maddesi sadece Başbakanın parlamenter ol
masını şart koşmakta ve bakanların milletvekili olma 
yeteneğine sahip kişiler arasından seçilmesine imkân 
ve cevaz vermektedir. Bu suretle Anayasa kuralları 
içinde kurulan Bakanlar Kurulumuz millî demokra
tik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı Ata-. 
türk'çü bir Hükümet olarak huzurunuza gelmiş bu
lunuyor. 

Şurasını da belirtmek isteriz ki, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisinin Parlamentadaki üyeleri arasından dört 
bakanın, kabinede yer almış olması bu partinin Hü
kümette bir koalisyon ortağı olarak bulunduğu anla
mına gelmemektedir. Daha önce yapılan resmî 
açıklamalarda da belirtildiği gibi bu parti sadece 
Parlamentodaki üyeleri arasından bakan seçilmesini 
engellememek kararını almıştır. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Heyetiniz, Hükümeti
mizin hangi koşullar altında ve hangi zorunlar karşı
sında kurulduğunu yakından bilmektedir. Hükümeti
miz de bunun idraki içindedir. 

Memleketimizin içinde bulunduğu iç ve dış koşul
lar ve çözümlenmesi gereken önemli sorunlar, Parla
mentoda temsil edilen siyasî partilere dayalı, istikrar^ 
lı hükümetler kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
günkü Meclis kompozisyonu ve partiler arasındaki 
görüş ayrılıkları şimdiye kadar bu zorunluğu karşıla
yacak çözümün bulunmasına imkân vermemiştir. Bu 
durumda Hükümetimiz, çeşitli sakıncaların önlenmesi 
amacı ile seçimlerin yenilenmesinde ve bunun Yüce 
Meclisinizce mürrçkün görülecek yakın bir tarihe alın
masında millî yarar, hatta zorunluk bulunduğu görü-
şünü Yüksek Meclise arz etmek ister. 

Şüphe yok ki, Bakanlar Kurulu seçimlerin yeni
lenmesine karar vermek ve seçim tarihini tespit etı.ı.k 
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yetkisine sahip değildir. Yetki, sadece Yüce Meclise 
aittir. Bu yetkiye sahip bulunan Yüce Meclis seçi
mi yenileme kararı verirse, Hükümetimiz bir «Seçim 
Hükümeti» olarak görevini yapacak ve seçimlerin tam 
bir güvence altında sonuçlanmasının gerekli tedbirle
rini eksiksiz olarak alacaktır. 

Bu arada Devlet işleri sahipsiz bırakılamayacağına 
ve âcil çözüm bekleyen iç ve dış sorunlar ihmal edi
lemeyeceğine göre bütün siyasî partilerimizle'sıkı te
mas halinde ve Yüce Parlamentonun destek ve de
netimi altında elbette ele alınması kaçınılmaz olan 
millet ve Devlet işlerini şevkle yürütecek, bu anlam
da bir hizmet hükümeti de olacaktır. 

Arz edilen bu durumlardan da anlaşılacağı gibi 
bir intikal hükümeti olduğu aşikâr bulunan Hüküme
timiz, Parlamentoda temsil edilen siyasî partiler ta: 
rafından bir koalisyon olanağı sağlanabildiği takdir
de, kurulmasını içtenlikle arzu ettiği böyle bir hükü
mete görevi derhal devretmeğe hazırdır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz partiler dışı ve 
tarafsızdır; bu nedenle de icraatından hiçbir siyasî 
parti sorumlu değildir. Güveninize mazhar olduğu 
takdirde bütün siyasî partilerimize karşı eşit, taraf
sız ve saygılı bir tutum içinde bulunacaktır. -Kamu 
yönetiminde de kesin bir tarafsızlığın sağlanması baş
lıca amacımızdır. Devlet dairelerine partizanlığın sız
masına ve partizan davranışlara imkân verilmeyecek
tir. 

Sayın üyeler, Hükümetimiz vatandaşlarımızın gün
lük hayatta karşı karşıya bulunduğu ekonomik güç
lükler hususunda tam bir anlayış ve duyarlık içinde
dir. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, bazı temel ih
tiyaç maddelerinin bulunmaması gibi önemli prob
lemlerin, vatandaşı bunalttığını biliyoruz. Dış dünya
da son yıllarda meydana gelen gelişmeler, ekonomik 
alandaki sorunlarımızı artıran bir etken olmuştur. 
Bununla birlikte elimizdeki bütün olanakları kulla
narak, ekonomik alanda tüketici ve üreticiyi etkileyen 
sorunları, gerçekçi ve tutarlı bir ekonomi politika
sının takipçisi olarak hafifletebileceğimize inanıyoruz. 

Ekonomik sorunlara bakış açımızı belirleyen un
surlar, bir yandan Anayasamızda, öte yandan kalkın
ma planlarımızda yer almış bulunan karma ekonomi 
düzenine ilişkin ilkelerdir. Bu düzende, kamu sektörü 
ve özel sektörün, kalkınma planları ilkeleri yönün
de, yurt kalkınmasında birbirlerini bütünleyen kesim
ler olduğuna inanıyoruz. Ayrıca her iki kesimin, eko
nomik hayatımıza katkısının tam olabilmesi için, 
muhtaç oldukları güven ve istikrar ortamının kurul
masının hayatî bir önem taşıdığı kanısındayız. 

Vatandaşlarımızı bunaltan ekonomik sorunlarımı
zın başında yüksek düzeydeki fiyat artışları gelmek
tedir. Bugünkü dünya koşullarında fiyat istikrarını 
sağlamada karşı karşıya olduğumuz güçlükleri biliyo
ruz. Bununla beraber fiyat artışlarının, bir ölçüde üre
timdeki tıkanıklıklar, ithalâttaki düzensizlikler ve da
ğıtım düzenindeki aksaklıklar nedeni ile ağırlık ka
zandığı kanısındayız. İç piyasadaki düzensizliği gider
mek için her türlü mevzuat değişikliğini yapmaya, ge
reken ekonomik ve idarî tedbirleri almaya kararlıyız. 
Bir yandan üretimi ve piyasada kıtlığı çekilen malla
rın arzını artıracak tedbirleri alırken, öte yandan spe
külatif nedenlerle ortaya çıkan kıtlıkları önleyeceğiz. 
Yüce Meclise kanuni süresi içinde sunmaya hazırlan
dığımız 1975 bütçesi ve uygulamayı düşündüğümüz 
para ve kredi politikaları, ekonomik gelişmemizi hız
landırma ve fiyat istikrarını sağlama amaçlarını des
tekleyecek şekilde olacaktır. 

Bunun yanında, inandığımızı belirttiğimiz karma 
ekonomi düzeni içinde rekabet koşullarını işletmek, 
stokçuluğu ve spekülâsyonu önlemek suretiyle, vatan
daşlarımızın ihtiyaçlarını duydukları malları hem 
miktar, hem kalite olarak elde etmelerini sağlamak ve 
böylece sunî olarak yaratılan kıtlıkları da önlemek 
kararındayız. 

Türkiye ekonomisinin dış dünya ile ilişkileri yıl
dan yıla artan bir önem kazanmakta, diğer ekono
milerde ortaya çıkan gelişmeler ekonomimizi de et
kilemektedir. Bu nedenle, dünyada ekonomik alanda 
meydana gelecek değişmeleri çok yakından izleyerek, 
muhtemel olumsuz gelişmelerin ekonomimiz üzerin
deki etkilerini asgariye indirecek tedbirleri zamanın
da alacak ve ülke ekonomisinde dar boğazların mey
dana gelmesini önleyeceğiz. 

Fiyat istikrarının bozulduğu dönemlerde tasarruf
lar da olumsuz yönde etkilenmekte, plan hedefleri
nin gerçekleştirilmesinde birinci derecede önemli olan 
yatırım düzeylerine ulaşılmada güçlük çekilmektedir. 
Tasarrufların azalması, tüketim talebini teşvik et
mek suretiyle aynı zamanda ekonomik istikrarsızlığın 
sebeplerinden biri olmaktadır. Gerçekleştirmeye gay
ret edeceğimiz nispî bir fiyat istikrarı ortamından ya
tırımlarımızı artırabileceğimize ve daha çok vatanda
şımıza istihdam olanağı sağlayacağımıza inanıyoruz. 
Aynı zamanda, Devlet yönetiminde azamî tasarruf ku
rallarına uymaya çalışırken, halk tasarruflarını teşvik 
edecek her türlü tedbirleri alacağız. 
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Sayın milletvekilleri, Devlet görevlerinin en önem
lilerinden biri olan adalet hizmetleri üzerindeki dü
şüncelerimize geçmeden önce, bazı gerçekleri belirt
mekte yarar görmekteyiz. 

Bugün Türkiyemizde vatandaş, mahkemelerde hak
kın geç elde edilmesinden uyuşmazlık konusu olma
yan bir kısım sorunların da mahkemeye intikalinden 
ve dava açmak ve davayı sürdürmenin çok külfetli 
olmasından sanıklık halinin uzayıp gitmesinden şikâ
yetçidir., Bu şikâyetlerin, ancak adalet hizmetlerinin 
çabuk, ucuz ve isabetle sağlanmasını mümkün kıla
cak tedbirlerin alınması ile önlenebileceği açık bir ger
çektir. 

Bu bakımdan : Adalet hizmetlerinin yürütülmesin
de, bu amaçların gerçekleştirilmesi için, usul ve teş
kilât yasaları dahil başlıca kanunların yeniden ele 
alınması zorunludur. Bu arada bidayet mahkemele
rinde verilen kararların inceleme mercii olan Yargı-
tayda. artan işleri karşılamak için içtihat mahkemesi 
olarak Yargıtayın görevini gereği gibi yapabilmesini 
sağlamak üzere istinaf mahkemelerinin kurulmasını 
ilke olarak zorunlu görmekteyiz. 

Diğer taraftan, hakkın geç elde edilmesinin sebep
lerinden biri de, hâkim kadrolarındaki münhaller-
dir. Bunun giderilebilmesi de hâkim ve savcılık mes
leğinin cazip hale getirilmesiyle mümkün görülmekte
dir. 

Yüce Meclisin güvenine mazhar olduğumuz tak
dirde istinaf mahkemelerinin kurulması için gerekli 
hazırlıklara geçileceği gibi Yüce Mecliste bulunan 
Hâkimler Kanununun da Parlamentodan çıkarılması
na çalışılacaktır. 

Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine 
getirilmesini oluşturacak tedbirler arasında düşündü
ğümüz Usul Kanunları, Medenî Kanun, Çocuk Mah
kemelerinin kurulmasını öngören Kanun, Adlî Zabıta 
teşkiline dair Kanun, tş Mahkemeleri Kanunu, Adlî 
Tıp Müessesesi Kanunu, Ceza İnfaz Kurumlarının 
iç ve dış korunmasının tek elden yürütülmesine dair 
Kanun, cezaların infazı sırası, ve sonrası hükümlüle
rin korunmasına dair tasarılar üzerinde çalışmalara 
devam olunarak bu tasarıların Parlamentoya sunul
masına gayret edilecektir. 

Anayasamızla ifadesini bulan vatandaş temel hak 
ve hürriyetlerinin kuşkusuz ve korkusuz kullanılma
sının sağlanmasına özel bir dikkat gösterilecektir. 

Sayın milletvekilleri, ülke bütünlüğünün, millî bir
liğin ve kamu düzeninin korunması, yurttaşlarımızın 
can ve mal güvenliklerinin sağlanması, anayasal öz
gürlüklerin rahatça kullanılacağı -huzurlu bir ortamın 
yaratılması ve sürdürülmesi başlıca amacımızdır. 

Bunun için güvenlik kuvvetlerimizin modern araç 
ve gereçlerle güçlendirilmeleri eğitim seviyelerinin 
yükseltilmesi yönünde önceki hükümetlerin başlattı
ğı çabaları artırarak devam ettirmek kararındayız. 

Yurttaşlarımız ile güvenlik kuruluşları arasındaki 
ilişkilerde sevgi ve saygının egemen kılınmasına önem 
veriyoruz. 

Yönetimin, Atatürk ilkelerine bağlı, partiler ve va
tandaşlar karşısında tarafsız, yasaların uygulanmasın
da etkin olması temel prensibimizdir. 

İdarede uygulanacak tarafsızlık ilkesi yanında va
tandaşların kamu yönetimi ile olan ilişkilerinde kar
şılaştıkları gecikme ve düzensizlikler giderilerek ida
renin daha etkin çalışabilir bir duruma getirilmesi ge
rekmektedir. Bu amaca yönelik tedbirler üzerinde 
önemle durulacak, özellikle vatandaşın basit işleri için 
Devlet kapısına günlerce gelip gitmelerini önleyecek 
tedbirlere öncelik verilecektir. 

Sayın üyeler, haber alma araçlarının en etkeni ve 
büyüğü olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
na Hükümetimiz büyük bir önem vermektedir. 

Çok geniş vatandaş kitlelerine hitap eden bu ha
berleşme aracının, mutlaka tarafsız bir görüşle idare 
edilmesinin bir kanun gereği olduğu kadar, çok par
tili demokratik hayatımızın da kaçınılmaz bir sonu
cu ve kamuoyumuzun hürriyet içinde oluşabilmesinin 
doğal bir şartı sayıyoruz. Bu kuruluşun, yayınlarını, 
Anayasamızın 121 nci maddesindeki ilkelere uygun 
olarak yönetmesi esas olmalıdır. 

TRT'nin ancak bu suretle millî kültüre umulan 
hizmeti ifa edebileceğine inanıyoruz. 

Televizyonun hızla yurt "sathına yayılması için 
TRT yatırımlarının biran önce tamamlanması ve 
halen sipariş edilmiş olan Ankara, Konya, Antal
ya, Muğla, Denizli, Çanakkale, Adapazarı, Zongul
dak, Ordu, Giresun ve Kayseri vericileri için malî 
kaynakların ve döviz transferlerinin sağlanmasına 
gayret edeceğiz. 

Merkez şebeke yayınının Samsun, Kayseri, Kon
ya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır yönüne ulaştırıl
ması için hazırlanan projenin tamamlanması ön
görülmektedir. 
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Sayın üyeler; bilimsel ve teknolojik araştırma, 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın amaçlarına ulaş
masında etkili bir araç olarak değerlendirilecektir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 
memleketimizdeki müspet bilimlerle ilgili araştırma
ları geliştirme, teşvik etme, düzenleme ve koordine 
etme görevlerini en verimli bir şekilde yerine getirebil
me imkânları sağlanacaktır. Araştırma Koordinas
yonun sağlanması bakımından, kurumla araştırma 
yapan diğer kuruluşların işbirliği yapmaları için ge
rekli tedbirlerin alınmasına önem verilecektir. 

Sayın milletvekilleri; Toprak ve Tarım Reformu, 
Anayasada, Toprak ve Tarım Reformu Kanununda 
ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan 
amaç ve hedefler doğrultusunda uygulanacaktır. Uy
gulamada tarımsal verimliliği artıracak altyapı ya
tırımlarının tamamlanması ve topraksız ve az toprak
lı çiftçilerin toprağa kavuşturulması amaçlarının 
uyumlu bir biçimde, bir arada gerçekleştirilmesi sağ
lanacaktır. Topraklandırılan çiftçilerin yeter gelirli 
aile işletmeleri kurmalarını ve verimli işletmecilik 
yapmalarını sağlamak üzere kooperatiflerin kurul
ması tedbirleri alınacaktır. Kamulaştırma karşılıkla
rının öncelikle reform bölgelerinde kurulacak sana
yie yatırılmasını sağlayacak özendirici tedbirler alı
nacaktır. Yatırımcı kamu kuruluşlarının reform böl
gelerindeki altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesin
de birbiriyle ve reform örgütü ile uyumlu bir çalışma 
düzeni içerisinde faaliyet göstermeleri sağlanacak
tır. 

Sayın üyeler; kamu görevi yapan Devlet memur
larının sorunlarına eğilmek, Hükümetimizin üzerin
de duracağı konulardan birisidir. 

Devlet Personel Dairesinin organizasyonu ve ça
lışma usullerini yeniden düzenlemek yolunda kanunî 
tedbirler alınacak bu konudaki uygulamalarda ge
reksiz tereddüt ve ihtilâfları önleyici ve çabukluk sağ
layıcı değişikliklerin gerçekleştirilmesine çalışıla
caktır. 

Din İşleri Yüksek Kurulu ile Din Şûrasının biran 
önce kurulmasına çalışılacak din görevlilerimizin mes
lek içi eğitimine önem verilecektir. 

Vekil imam ve hatiplerin sorunlarının adaletli bir 
çözüme kavuşturulmasına gayret edilecektir. 

Vakıf malların ve vakıf hizmetlerin geliştirilme
si için azamî gayret sarf edilecektir. 

Sayın üyeler; 1975 yılı Bütçesi güç şartlar içinde 
hazırlanmaktadır. Bu bütçenin ekonomik gelişmeyi 
hızlandıracak fiyat istikrarını sağlamaya yarayacak 

biçimde hazırlanıp uygulanmasına özen gösterile
cektir. Bütçe yapımında olduğu gibi uygulanmasın
da da tasarruf ilkelerine uyulacaktır. 

Devlet satınalma ve inşaat işlerinin günün ihtiyaç
larına ve ekonomik gereklere uygun biçimde yürütül
mesini, özellikle yatırımların hızla gerçekleşmesini 
kolaylaştıracak bir kanun tasarısı üzerindeki çalış
maları tamamlayarak kısa zamanda Türkiye Büyük ' 
Millet Meclisine sunacağımızı umuyoruz. 

Malî idarenin işleyişinin günün ihtiyaçlarına uy
gun düzeye getirilmesi amacıyle hazırlanan Genel Mu
hasebe Kanunu tasarısı da Yüce Meclise sunulacak-
tır. 

Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle durduğu yük
sek düzeydeki fiyat artışlarının önlenmesi konusun
da birbiri ile tutarlı politikaların uygulanmasını zo-
zunlu görmekteyiz. Bu arada düzenli bir gelir ve fiyat 
politikasının yürütülmesinin yararlı olacağını düşü
nüyoruz. Ayrıca tüketim talebini bir ölçüde kısıtla
mak amacıyle tasarrufları teşvik etmek için, faiz po
litikasını bir araç olarak kullanmayı düşünmekte
yiz. Tasarrufların verimli alanlara yöneltilmesi ba
kımından yararlı gördüğümüz sermaye piyasasına 
ilişkin kanun tasarısının hazırlıklarını tamamlamak 
kararındayız. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin verimli kuruluşlar 
haline getirilmesi esas olacak ve bu amaçla özkay-
nakları geliştirecektir. Adı geçen kuruluşların ihtiyaç 
duyacakları finansman imkânlarının, sağlam kaynak
lardan sağlanmasına özen gösterilecektir. 

Özel ve kamu kesimi teşebbüslerinin uluslararası 
piyasada rekabet olanaklarını ve etkinliklerini des
teklemek ve güçlendirmek amacıyle, gelişmiş ülke
lerdeki ihracat ve ithalât bankası modellerine uy
gun bir finansman kurumunun tesisi imkânları araş
tırılacaktır. 

Hükümetimiz vatandaşlara yeni yükümlülükler ge
tirecek vergiler koymayı düşünmemektedir. Maliye
miz vergileri daha adaletli, yükümlü için daha kolay, 
hazine için daha verimli hale getirebilmenin çaba
sı içinde olacaktır. İzlenecek politikada ve alınacak 
her malt tedbirde, dar gelirli vatandaşların zarar 
görmemelerine özellikle dikkat edilecektir. 

Kamu gelirleri kaynaklarının merkezî, idare ile 
mahallî idareler arasında paylaşılmasını Anayasamı
zın bu konudaki anlayış ve ilkelerine uygun bir bi
çimde yeniden düzenlemeyi amaç saymaktayız. Özel
likle belediyelerimizin, çağın gereklerine göre gittik
çe ağırlaşan finansman sorunlarının en kısa zaman-
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da çözümlenebilmesi maksadıyle Belediye Gelirleri 
Kanunu tasarısını huzurlarınıza getirmek kararın
dayız. 

Sayın üyeler; iç ve dış ticaretimiz, gerek dünya 
konjonktürünün gösterdiği değişiklikler, gerekse ülke 
ekonomisinin gerekleri gözönünde bulundurularak, 
gerçekçi ve olumlu etkilerini en kısa sürede gös
terecek tedbirlerle düzenlenecek ve yönetilecektir. 

Hükümetimizin ilk hedefi, her şeyden önce, istik
rarı sağlamaya yararlı en etkin ekonomik ve idarî 
tedbirleri almak olacaktır. Bu maksatla halen fiyat 
artışları gösteren veya yokluğu hissedilen malların 
derhal ithalâtına gidilecek ve en kısa zamanda ülke
mizde mal yokluğu giderilecektir. 

Bu arada rekabet ortamı yaratılarak, ekonominin 
normal koşullar içi de gelişimi sağlanacak ve tüketi
cinin yararını sağlayacak tedbirler üzerinde önemle 
durulacaktır. 

Halkımızın zarurî ihtiyaç maddelerinin fiyatların
da istikrar sağlanması ve iç ticaretimizde gerekli 
itimadın tesisi amacı ile bir stok rejimi gerçekleşti
rilecektir. 

Ülke ekonomisinde büyük bir önemi olan taban fi
yatları, üreticinin emeğinin karşılığını en iyi şekilde al
masını sağlayacak, tarımsal fiyatlardaki istikrarsızlığı 
azaltacak ve belirli üretim türlerini teşvik edecek bir 
düzeyde tespit edilecektir. Taban fiyatlarında uygula
nacak politikanın diğer maddelere yansımasında, ülke
de sunî pahalılık yaratmasını önleyecek tedbirler de be
raber getirilecektir. Tarımda üretim giderlerinin mali
yetlerinin artmaması için gerekli tedbirler alınacak ve 
taban fiyatlarının tespitinde dünya fiyatları, üretim 
düzeyi ve maliyetler dikkate alınacaktır. 

Ayrıca çiftçinin üretim planlamasına yardımcı 
olacak şekilde taban fiyatlarının mümkün olduğu ka-
dan erken ilân edilmesine çalışılacaktır. 

Bugünkü dünya konjonktürü karşısında, gelişme 
çabalarımızın dış kaynaklara bağlı olmaksızın ger
çekleştirilmesi, her zamandan daha büyük bir önem 
kazanmış bulunuyor. , 

Bu gelişmenin en başta gelen unsuru, hiç şüphe
siz ihracatımızın hızla artırılmasıdır. Bu bakımdan 
yurt içi ihtiyacının ve iç fiyat dengesinin sağlanması 
prensibine ağırlık verilmekle birlikte ihracatımızın 
geliştirilmesine büyük gayret sarfedilecek ve bu yol
da bütün tedbirler en kısa sürede alınacaktır. 

Öte yandan ülkemizin hızla sanayileşmesine ola
nak sağlayacak ve piyasanın ihtiyacını gereği gibi kar
şılayacak, aynı zamanda fiyat istikrarını sağlayacak 
bir ithalât politikası izlenecektir. 

Tasarruf açığımızın kapatılması, yetersiz olan tek
nolojik düzeyimizin yükseltilmesi yönünden, yaban
cı sermayeden yararlanılmasına devam olunacaktır. 
Ancak, gelecek yabancı sermayenin, plan ve program 
hedefleri doğrultusunda yurt içinde sağlanamayan bir 
teknoloji getirmesi, ihracatı artırıcı nitelikte ve ulus
lararası rekabet olanağına sahip bulunması koşullan 
aranacak ve üretimde tekel yaratması önlenecektir. 

Sayın Milletvekilleri; artan nüfusumuzun yeterli 
ve dengeli beslenmesi için gerekli gıda maddeleri üre
timi ve tarıma dayalı sanayimizin hammadde ihtiya
cının karşılanması ile üretimin dış pazar taleplerine 
uygun biçimde geliştirilmesi, tarımda ana hedefimiz 
olacaktır. 

Yurdumuzun tarımsal potansiyelinden azamî de
recede istifade edebilmek için, toprağın korunması 
ve verimliliğinin arttırılması üzerinde önemle duru
lacak; üretimi artırıcı, maliyeti düşürücü tabiat şart
larına bağlılığı azaltıcı, doğal kaynakların korunma
sını ve geliştirilmesini sağlayıcı ve ürünlerin kalitesi
ni yükseltici âcil tedbirler alınacaktır. 

Köylüye emeğinin karşılığında insanca yaşama 
imkânı sağlanacak ve yardıma muhtaç küçük çiftçi, 
imkânlar ölçüsünde korunacaktır. 

Üretimin artırılmasında en büyük etken olarak, 
başta gübre gelmek üzere, iyi vasıflı tohum, alet ve 
makine, mücadele ilâçları gibi üretim vasıtalarının, 
çiftçinin muhtaç olduğu zamanda, yeteri miktarda ve 
uygun fiyatla üretim yerlerinde bulundurulmasına ça
lışılacak, bunların yurt içinde üretimi için gerekli gi
rişimlerde bulunulacaktır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi için, çeşitli hayvan 
yemleri üretimini artırıcı tedbirler alınacak, yağlı to
hum küspelerinin, ihracattan önce, yurt içi ihtiyacının 
tamamen karşılanmış olmasına dikkat edilecek* veri
mi düşük hayvan ırklarının ıslah çalışmaları hızlandı
rılacak, hayvan varlığımıza ve ihracatına zarar veren 
hastalık ve zararlılar ile etkili biı şekilde mücadele 
edilecektir. 

Ana gıda maddemiz olan buğday üretimini arttır
mak üzere ıslah edilmiş, deneme sonuçları başarılı 
olmuş, yerli ve yabancı tohumlar daha yaygın şekilde 
çiftçiye intikal ettirilecek, en uygun üretim tekniğinin 
uygulanması sağlanacaktır. 
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Hızla artan bitkisel yağ ihtiyacımız, eldeki ge
leneksel hammaddelerle karşılanamadığından, en kı
sa yoldan bu açığı kapatmak üzere yüksek yağ verimi 
olan ayçiçeği tarımı bugünkü sınırlı üretim bölgeleri 
dışına çıkarılmak suretiyle, diğer elverişli alanlarda 
ekimi sağlanacak, bu ürünü teşvik eden yağ sanayii
nin yeni bölgelere de aktarılmasına çalışılacaktır. 

Ülkenin şeker talebinin sağlanması için pancar ta
rımı yeni bölgelere kaydırılacak ve buna bağlı ola
rak şeker sanayiinin daha ekonomik çalışacak şekil
de pancar üretim bölgelerine dağıtılmasına gayret 
sarfedilecektir. 

Çayda kalitenin düzeltilmesi yanında, zararına 
yapılan ihracata yer bırakmayacak tedbirlere devam 
olunarak bu üretim kolunun ulusal ekonomi üzerin
deki ağır yükünün azaltılmasına çalışılacaktır. 

Gıda maddelerinin kalite standardı hazırlanacak, 
gıda kontrolü ile ilgili mevzuat boşlukları doldurula
caktır. 

Haşhaş konusunda bir yandan üreticinin mağdur 
durumuna son verecek çözüm yolları izlenirken, öte 
yandan insanî kaygıları tatmin edici en etkin yöntem 
ve tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Bunlar arasında 
ekonomik verimliliğin arttırılması ve üreticinin eline 
geçecek gelirin yüksek olması şartı ile, haşhaş kap
sülünün çizilmemesi usulünün uygulanması da yer 
almaktadır. 

Tarım hizmetlerinin dağınıklıktan kurtarılması 
sağlanacak, bu hizmetlerin verimli ve koordine bir şe
kilde üreticiye ulaştırılması için gerekli görülen orga
nizasyon düzenlemeleri yapılacak, çiftçinin teşkilât
landırılması çalışmalarına hız verilecektir. 

Sayın milletvekilleri; sosyal ve ekonomik hayatı
mızda büyük önem ve değeri bulunan ormanlarımı
zın korunmasına titizlik gösterilecek ve özellikle or
man yangınları nedenleri üzerinde hassasiyetle duru
larak, önleyici tedbirler takviye edilecektir. 

Çeşitli etkenlerle verimliliğini kaybetmiş bulunan 
bozuk yapıdaki geniş orman alanlarının, orman sana
yiimiz bakımından verimli ormanlar haline sokula
bilmesi ve mevcut orman alanlarının genişletilmesi 
için orman içi ve dışı ağaçlandırma çalışmaları hız
landırılacaktır. 

Orman tahribi sonucunda doğal dengenin bozul
muş olması nedeniyle meydana gelen taşkınların ön
lenmesi için tehlikeli bir nitelik almış olan sel havza
larında, erozyonu önleyici her türlü tedbirin alınması
na önem verilecektir. 
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Ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilme
si ve işletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak üze
re ormanlar içinde ve bitişiğinde oturan halkın, eko
nomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını kolaylaştır
mak üzere katkıda bulunulacaktır. 

Orman yolları başta olmak üzere, orman işletmeci
liğinin gerektirdiği altyapı tesislerinin yapımına önem 
verilecektir. 

Sayın milletvekilleri; kalkınma planlarında öngö
rülen gelişme hızlarına ulaşılması, artan nüfusumuza 
yeni istihdam olanaklarının yaratılması ve adil bir ge
lir dağılımı sağlanarak toplumumuzun refahının art
tırılmasının hızlı bir sanayileşme ile mümkün olduğu 
görüşündeyiz. 

Dış kaynaklara bağlılığın azaltılması ve dış tica
ret dengesinin sağlanması, ülkemizde ara mallar ve 
yatırım mallan üreten sanayi tesislerinin kurulması
na ve daha çok sınaî ürün ihraç etmemize bağlı bu
lunmaktadır. Sanayinin geliştirilmesinde kullanılan 
teşvik tedbirlerinin, sınaî tesislerin yurt sathına daha 
dengeli olarak yayılması ve sınaî ürün ihracatının art
tırılmasında etken olacak şekilde işlemesi sağlanacak
tır. Yatırımların gelişmemiş bölgelere kaydırılmasın
da, altyapı hizmetlerinin önemi gözönünde bulundu
rulacak, organize sanayi bölgelerinin kurulması da
ha geniş ölçüde ele alınacaktır. 

Sanayileşme alanında önemli yeri olan yatırım 
mallan üretimine yönelen temel projelerle ilgili çalış
malar kısa sürede sonuçlandırılacak uygulamaya ge
çilecektir. 

Sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve ara malla
rın yeteri miktar ve kalitede temini için gerekli bütün 
tedbirler alınacaktır. 

Sanayi mamullerimizin kalite ve fiyat yönünden 
rekabet şartlarına uygun olarak üretimi ve piyasaya 
arzı, hem tüketicinin korunması hem de özellikle Or
tak Pazarla olan ilişkilerimiz bakımından büyük 
önem taşıdığından, etkili bir kalite ve fiyat kontrol 
mekanizmasının işletilmesi konusunda gerekli tedbir
ler alınacaktır. Kurulu ve kurulmakta olan sanayi te
sislerimizin finansman ve kredi sorunlarının gerçekçi 
bir şekilde çözümlenmesine çalışılacaktır. 

Teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve ülkemiz 
şartlarına uygun olanların yurdumuza ithali ve yerli 
teknoloji üretimi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
çalışmalarını yoğunlaştıracak ye ilgili kuruluşlarla İş
birliğinde bulunacaktır. 
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Dünyayı büyük ölçüde tehdit eden açlık sorunu 
ve her gün yükselen gıda maddeleri fiyatları gözönü-
ne alınarak tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine 
özel bir önem verilecektir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarını ve 
aynı zamanda halkın küçük tasarruflarını kalkınma
mız yönünden değerlendirmek ve bu yolla da yeni iş 
sahaları açılmasına yardımcı olmak amacı ile, Sana
yi ve İşçi Yatırım Bankası kuruluş çalışmalarına de
vam olunacaktır. 

Küçük sanayide esnaf ve sanatkârlarımızın kre
di, hammadde, eğitim ve özellikle altyapı problemle
rinin çözümlenmesi için çaba harcanacaktır. 

Sayın üyeler; gümrüklerimizin ıslahı ve hizmetle
rin düzeltilmesi Hükümetimizin önemle ele alacağı 
konulardan birini teşkil etmektedir. Bunun için güm
rük işlemlerini, artan dış ticaret hacmi, turist sayısı 
ile yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın ihtiyaçla
rına karşılık verecek biçimde kolaylaştırılacak tedbir
ler alınacaktır. 

Gümrüklü eşyanın korunması ve kısa zamanda 
tasfiyesi konusundaki işlemler asgariye indirilerek, 
ekonomik israf ve zararlar önlenecektir. 

Kaçakçılığın önlenmesinde mevzuatın titizlikle uy
gulanması yanında ekonomik tedbirlere ve personel 
eğitimine önem verilecektir. 

Başta sigara olmak üzere, Tekel mamullerinde, tü
ketici talebinin miktar ve kalite yönünden karşılan
ması ve dağıtımdaki dar boğazların giderilmesi ama
cına dönük tedbirler hızla alınacak, ileri bir aşamaya 
gelmiş bulunan Tekel Genel Müdürlüğünün örgütü
nün düzenlenmesi çalışmalarının sonuçlandırılmasına 
çaba harcanacaktır. 

Öte yandan, ekici tütün satış piyasalarının destek
lenmesinde iç ve dış konjonktür dikkatle izlenerek, 
üretici emeğinin değerlendirilmesi sağlanacak ve iyi 
vasıflı üretim teşvik edilecektir. 

Sayın üyeler, Türkiye'de hammadde ve enerji so
runu sanayileşmemizin hız kazanması ile büyük bir 
öncelik kazanmış bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl içinde 
dünya ölçüsünde çıkan petrol krizi ve bunun sonunda 
artan fiyatlar, ülkemizde enerji tüketiminin ağırlığı 
petrole dayandığı için, ekonomimizi de etkilemeye 
devam etmektedir. 

Bu nedenle petrol arama faaliyetlerine hız verile
cektir. Yerli petrol üretimi artırılmaya çalışılırken, elek
trik üretiminin yapısı, kömür ve hidroelektrik kaynak
lara dayandırılacaktır. 

Kömür, jeotermal, tabiî gaz, nükleer enerji gibi 
petrol dışındaki enerji kaynaklarımızın aranması ve 
geliştirilmesine ağırlık verilecektir. 

Köylerin elektriklendirilmesine plan ilkelerine gö
re devam edilecek ve geri kalmış yöreler köylerinde
ki yurttaşlarımızdan katkıda bulunmaları istenmeye
cektir. 

Doğal kaynaklarımızın, ülkemizin kalkınması ve 
milletimizin refahı amaçlarına uygun olarak değerlen
dirilmesi Hükümetimizin temel ilkesi olacaktır. 

Madenlerimizin en yüksek katma değer ve millî 
hâsıla verecek biçimde ihracı sağlanacak; madenle
rin üretiminden ihracına kadar uzanan etkin bir kont
rol mekanizması ilgili bakanlıkların işbirliği ile ger
çekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Petrolde fiyat artışları ile birlikte hızlanan ham
madde fiyat artışları gözönünde tutularak, maden
lerimizin ihracında dünya piyasalarındaki fiyat dal
galanmalarını yakından izleyecek bir satış politikası 
gerçekleştirilecektir. 

Son yıllarda milletlerarası alanda ortaya çıkan ta
rım ürünleri ve özellikle gıda maddeleri yetersizliği, 
ülkemizin de hızla artan nüfusu, yeraltı ve yerüstü su 
kaynaklarından en iyi biçimde yararlanmayı zorunlu 
kılmaktadır. Bu nedenle büyük ve küçük su proje
leri hızlandırılarak, yeteri kadar su alamayan bölge
lere su getirilmesine özen gösterilecektir. Hızlı sana
yileşmenin ve şehirleşmenin gereği olan kullanma ve 
içmesuyu sağlanmasına önem verilecektir. 

Sayın milletvekilleri, köy ve köylü sorunlarımı
zın öncelik ve ivedilikle çözüme bağlanması gereğine 
ve bunun ulusal kalkınma çabalarımız içinde büyük 
yeri ve önemi olduğuna inanıyoruz. 

Köylerimize getireceğimiz hizmetlerde sosyal ada
let ilkelerine ve böîgelerarası dengenin sağlanmasına 
özen gösterilecektir. 

Köy yolları yapım ve bakım hizmetlerini hızla ya
pabilmek için, mevcut makine ve donatımın yenilen
mesine çalışılacak, olanaklar ölçüsünde yerli kaynak
lar kullanılacaktır. 

Kırsal yaşamın temel gereklerinden biri olan yeter
li ve sağlıklı içmesuyu sorununu çözmek üzere, tüm 
tedbirler alınacak ve özellikle Güneydoğu Anadolu ve 
benzeri yörelere özel projelerle ağırlık verilecektir. 

Devlet sulama şebekeleri içinde bulunan tarım ara
zisinin en yüksek verim gücüne ulaştırılmasını sağla
yacak geliştirme çabalarına ve çağdaş tarımın uygu
lanmasını sağlayacak tüm koşulların yaratılmasına 
yönelik çalışmalar daha yoğun hale getirilecektir. 
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Kırsal alanda bulunan doğal kaynakları, işgücünü 
ve tasarrufları kalkınma için yerinde kullanmak ve 
kırsal nüfusun sosyo - ekonomik ihtiyaçlarını gider
mek amacıyle, çevresinin ekonomik kalkınmasını da 
etkileyecek kırsal gelişme merkezlerinin kurulması 
çalışmaları hızlandırılacaktır. 

Kooperatifçilik hareketinin ve kooperatiflerin ge
liştirilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak, bu 
tedbirlerin gerektirdiği her türlü olanaklar sağlanacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, yurdumuzun 
turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, dış 
turizm talebini özendirmek ve iç turizmi de yaygın
laştırmak kararındadır. Bu amaçla Üçüncü Beş Yıl
lık Plan hedeflerine uygun olarak, turizmin geliştiği 
alanlarda fiziksel planlama çalışmalarına hız verile
cek, kıyılar ve turistik yörelerin toplum yararına kul
lanılması ve korunması çalışmaları tamamlanacaktı?. 

Yurdumuzda daha çok turist barındırmak ve daha 
fazla gelir sağlamak için, sektörün yatırım ve işletme
cilik konusundaki çeşitli sorunlarının çözümlenmesini 
hedef olarak görmekteyiz. Bu amaçla Devlet, altyapı 
yatırımlarını gerçekleştirecek, üst yapı yatırımlarını da 
özendirecek gerekli tedbirleri alacaktır. 

Günün gerek ve koşullarına uygun olarak yeniden 
düzenlenmesine başlanan «Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunu tasarısı» en kısa zamanda Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulacaktır. Artırılacak arz kapa
sitesinin, nitelikli personel ihtiyacının karşılanması 
için, eğitim çalışmalarına hız verilecektir. 

Yurdumuzun turistik çekicilik unsurları ve kültü
rel özellik ve varlıklarının tanıtılması yanında, turizm 
politikamızda arz kapasitemizin pazarlanmasma 
önem verilecektir. 

Son politik olaylar, yurt dışındaki politik tanıtma 
ve haber almaya yönelik devlet enformasyon hizmet
lerinin çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle, etkili biçimde 
yürütülemediğini ortaya çıkarmıştır. Hizmetin gere
ğince yapılabilmesi için, Basın - Yayın Genel Müdür
lüğü ulusal yararlarımıza uygun rasyonel çalışma dü
zenine kavuşturulacaktır. 

Enformasyon hizmetlerinin, gizlilik taşımayan kıs
mının yerli basına ulaştırılmasına devam edilecek ve 
Anadolu basını ile işbirliği yapılacak, nihayet bugüne 
kadar yeterli mevzuatı bulunmayan Devlet enformas
yon hizmetleri çalışmaları için, bir kanun tasarısı ha
zırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde, düzenli, 
sağlıklı ve dengeli bir şehirleşme ve sanayileşmeyi 
sağlamak amacıyle, kalkınma hedeflerinden fedakâr
lık etmeksizin, sanayi yatırımlarının az gelişmiş böl
gelere yöneltilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 

Arsa Ofisi bugünkü güçsüz durumundan kurtarı
larak güçlendirilecek, kamulaştırma yetkileri ve malî 
kaynakları artırılacaktır. Kamunun yarattığı arsa de
ğer artışının kamuya dönmesine çalışılacaktır. 

Düşük gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarına ağırlık 
verilmesine ve bir yandan Devlet eliyle halk konutu 
yapılmasına hız verilirken, diğer yandan gecekondu 
sorununa çözüm yollan aranacaktır. 

Hükümetimiz, kıyıların spekülatif amaçlarla yağ
ma edilmesine karşı tedbirlerin etkinleştirilmesi işini 
ele alacak ve kıyılar halkın istifadesine açılacaktır. 
Nüfus artışının da etkisi ile hızlanan şehirleşmenin 
doğurduğu ve insan sağlığını tehdit eder bir nitelik 
almaya başlayan çevre ve hava kirlenmesi önemle 
durduğumuz konulardan biri olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin ekonomik ve sos
yal gelişmesinde ve ulusal güvenliğimizin sağlanma
sında önemi büyük olan ulaştırma ve haberleşme hiz
metlerini, ülke şartlarına uygun, güvenli bir şekilde 
halkımıza sunacak tarzda yeniden düzenlemek, bu
nun gerektirdiği hukukî, ekonomik, malî ve idarî her 
türlü tedbiri almak amacımız olacaktır. 

Demiryolu ağının altyapı, üst yapı ve araçlar yö
nünden yenilenmesine önem verilecektir. 

Ülkemizde her yıl binlerce vatandaşımızın can 
kaybına ve milyonlarca lira tutarında ekonomik ka
yıplara sebep olan karayolu taşımacılığı hizmetlerinin, 
tesis, yönetim, işletme ve trafik kontrolü yönlerinden 
dağınıklığını önlemek üzere gerekli kanunların çıka
rılmasına çalışılacaktır. 

Memleketimizde güçlü, kendi ihtiyaçlarına yeterli 
ve dışa dönük bir gemi inşa sanayiinin süratle kurul
masına ve mevcutlarının daha verimli çalışmasını sağ
lamak ve üretimlerini artırmak amacıyle başlanmış 
olan hazırlıkların sonuçlandırılmasına çalışılacaktır. 

Hava ulaştırma sektöründe, temel hizmetler olarak 
hava alanlarının ve uçuş emniyet ve eğitim sistemle
rinin uluslararası standartlara uygun olarak modern 
araç ve gereçlerle donatılması başlıca amaçlarımızdan 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; ülkemizin ekonomik, sos
yal, kültürel kalkınmasında altyapının önemine ina
nan Hükümetimiz, bu alandaki yatırımlara da değer 
vermektedir. 
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Devlet idaresinin etkinliği, kamu hizmetlerinin 
bütün vatandaşlara hızla ve eşit olarak sağlanması, üre
tici malının tüketim merkezlerine aktarmak yoluyle 
değerlendirilmesi genel amaç olacaktır. 

Günün ihtiyaçlarını karşılamayan kanunların, ya
tırımları hızlandırıcı bir niteliğe kavuşturulması ge
reklidir. Buna bağlı olarak kaynak israfını artıran 
veya verimi azaltan bürokratik işlemler, mevzuatta 
gerekli değişiklikler yapılarak tıkanıklıklar giderilme
ye çalışılacak, idarelere daha geniş yetki verilerek 
yatırımlar hızlandırılacaktır. 

Programlar yapılırken işlerin en kısa zamanda 
bitirilmesini sağlayacak tedbirler alınarak, uzun yıl
lara uzanan işlerin maliyetlere yaptığı olumsuz etki
lerin önlenmesine çalışılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, eğitim sistemimizin ve ya
pısının çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine uy
gun olarak geliştirilmesi, öğrencilerin ilgi ve yete
neklerine ve toplumumuzun yetişmiş insangücü ihti
yacına göre yüksek öğretimfc, hayata ve iş alanla
rına yöneltilmesi çalışmalarına devam olunacaktır. 
Sınaî gelişmeye paralel olarak meslekî ve teknik öğ
retime ağırlık verilecektir. 

Genç kuşakların Atatürkçülük, Anayasamızda ifa
desini bulan çağdaş uygarlık bilinç ve anlayışına sa
hip, üstün yetenekte insanlar olarak yetiştirilmesi 
için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 

Ülkemizin her köşesinde, çeşitli güçlüklere gö
ğüs geren büyük fedakârlıklarla görev yapan öğret
menlerimizin maddî ve manevî sorunlarını çözümle
meye, s meslek içinde yetişmelerini ve ilerlemelerini 
sağlayacak koşulları yaratmaya özellikle çaba sarf 
edeceğiz. 

İlköğretimde, okullaşmanın kısa sürede yüzde 
yüz gerçekleşmesi için gerekli yatırımlara devam edi
lecek ve bu amaçla yeni yatılı bölge okulları açıla
caktır., 

Ortaöğretimin araç ve laboratuvar ihtiyacını kar
şılayacak çalışmalara hız verilecektir. Ortaöğretim
de mevcut büyük öğretmen açığını kapamak ve yük
sek öğretim kuruluşlarına yerleştirilmesi mümkün 
olamayan öğrencilerin öğrenime devamlarını sağla
mak amacıyle, meslekî ve teknik yüksek öğretmen 
okulları ile eğitim enstitülerinde uygulanmasına baş
lanan «Mektupla Öğretim» in başarıyla yürütülebil
mesi için ciddî bir gayret sarfedilecektir. Mektupla 
öğretimin gerekli kıldığı kitapları kısa sürede ve bel
li bir bilimsel düzeyde hatırlanabilmesini mümkün 
kılmak üzere üniversite ve diğer yüksek öğretim 
kuruluşlarıyle işbirliği yapılacaktır. 

Öğretimin her kademesinde fırsat ve imkân eşit
liğinin sağlanmasına özel bir önem veriyoruz. Bu 
amaçla, öğretmen ihtiyacını yeterli ölçüde karşıla
yamadığımız bölgelerdeki il merkezlerinde 1975 yılın
da yapılacak merkezî seçme ve yerleştirme sınavla
rından önce «Üniversite hazırlık kursları» açılacak 
ve bu kurslarda gerektiğinde büyük merkezlerden 
gönderilecek öğretmenler görev alacaklardır. Seç
me sınavlarında başarı gösteren; fakat malî imkânla
rı sınırlı bulunan üstün yetenekteki öğrencilerimizin 
yabancı dile ağırlık veren ortaöğretim kuruluşlarında 
da okuyabilme imkânları geniş ölçüde artırılacaktır. 

Yükseköğretim sorununun çözümlenmesinde üni
versite ve diğer yüksek öğretim kuruluşları ile işbir
liği yapılacaktır. Yeni üniversitelerin açılması bu 
üniversitelerle yetişmiş insangücü ihtiyacı arasındaki 
paralelliğin sağlanması bir plana bağlanacaktır. 

Bütün üniversitelerimizin özerk kuruluşlar haline 
getirilmesi yasalarda mevcut üniversite özerkliği ile 
bağdaşmayan veya uygulamada sakıncalar yaratan 
hükümlerin kaldırılması, üniversitelerimizin ve diğer 
yükseköğretim kuruluşlarının çalışmalarında karşılaş
tıkları çeşitli güçlüklerin giderilmesi ve mevcut öğre
tim üyelerimizden ve üniversiter tesislerden en geniş 
ölçüde yararlanılması için gerekli çalışmalara derhal 
başlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Milletimizin ümidi, millî 
varlığımızın en dinamik ve güçlü unsuru, geleceğimi
zin güveni olan Türk gençliğinin sorunları ve ihtiyaç
ları, ekonomik ve sosyal yönden olduğu kadar top
lumun huzuru, güvenliği ve mutluluğu ile hür ye 
demokratik rejim açısından da büyük değer taşımak
tadır. Yurttaşların beden, fikir ve ruh gelişmelerinin 
dengeli olarak sağlanması ve Türk sporunun aynı za
manda millî birlik ve bütünlüğü güçlendirecek şekil
de yurt içinde yayılması ve yurt dışında şerefli yeri
ni alması için beden eğitimi ve spor hizmetlerinin 
düzenlenip desteklenmesi önemli bir kamu görevi ol
maktadır. 

Bu nedenle, gençlik ve spor sorunları Atatürk il
keleri ve Türk -Millî Eğitiminin genel amaç ve temel 
uygulamaları doğrultusunda ele alınacak; başta mil
lî eğitim sistemi olmak üzere sosyal ve ekonomik 
diğer ilgili kesimler ile çağımızın ve ülkemizin ihti
yaçlarına ve şartlarına uyan sistemli bir yaklaşımla 
bütünleştirilecektir. Çeşitli kurumlar arasındaki iliş
kiler bu bütünlük içinde düzenlenecek ve bugüne 
kadar yapılan çalışmalar bu görüşle değerlendirile
rek Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Kanununun çıkarılmasına çalışılacaktır. 
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Yine aynı görüşle, gençlik ve spor hizmetleri için 
gerekli sayıda ve nitelikte insangücünün yetiştiril
mesinde ve mevcut elemanların sürekli ve eğitim anla
yışı içinde geliştirilmesinde çağdaş bilim ve tekniğin 
geniş ve sonsuz katkısını getirecek olan Gençlik ve 
Spor Akademisinin kurulması sağlanacak ve akade
mi, mevcut spor alan ve tesislerinin geniş imkânla
rından yararlanılarak, deneme niteliğinde başlamak 
üzere ve en kısa zamanda faaliyete geçirilecektir. 

Yüksek öğrenimde artan öğrenci sayısı gözönün-
de bulundurularak, yüksek öğrenim gençliğinin yurt 
ve kredi ihtiyaçlarının karşılanması yanında öğren
cilerin huzur ve güven içinde yaşantılarını ve öğre
nimlerini sürdürebilmesi için gerekli tedbirler alına
caktır. Bu maksatla, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanununda, günümüz ihtiyaçları
na ve şartlarına uyumlu yönde daha etkili, verimli, 
dengeli ve yaygın hizmetler verebilecek imkânlara 
kavuşturulmak üzere gerekli değişiklikler yapılmaya 
çalışılacaktır. 

Gençlik ve spor hizmetlerinin en önemli sorun
larından biri olan kaynak ihtiyacının artırılmasıyle 
ilgili vakıf ve benzeri malî tedbirler araştırılacak, bu 
ihtiyacın Devlet gelirleri dışında ek kaynaklarla da 
sağlanmasına ve takviyesine çalışılacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Anayasamız iktisadî ve sos
yal kalkınma yanında, kültürel kalkınmaya da büyük 
önem vermiştir. Yeniden kurulmuş olan Kültür Ba
kanlığı, bu Anayasa gereğinin gerçekleştirilmesi doğ
rultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bu bakanlık 
millî kültürümüzü, sanatımızı, değerlerimizi koru
mak ve geliştirmek amacını güdecektir. Kültürel de
ğerlerimizi içte ve dışta tanıtmak bu Bakanlığın 
görevleri arasında yer alacaktır. Yurt dışındaki va
tandaşlarımızın kültürel ihtiyaçlarının karşılanması 
ve dış ülkelerde Türk varlığının tanıtılması konula
rında, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılarak gerekli 
faaliyetler bu bakanlıkça yürütülecektir. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında bu konuda öngörülmüş 
tedbir ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için, bu yeni 
bakanlığın kuruluş kanunu tasarısı bir an önce ha
zırlanarak Yüce Meclise sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri; üzerinde büyük hassasiyetle 
durduğumuz sosyal barış ve refah, büyük ölçüde 
işçi ve işveren ilişkilerinin ahenkli bir biçimde dü
zenlenmesine bağlıdır, İşçi ve işverenlerimizin karşı
lıklı saygı ve güven duygusu içerisinde en verimli 
şekilde çalışmasının, ekonomimiz ve sosyal gelişme

miz yönünden büyük önem taşıdığı kanısındayız. 
Bu ilişkilerin amaca en uygun şekilde yürütülmesi 
için çaba harcayacağız. 

Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt kanunlarının uygulanmasında karşılaşılan 
aksaklıkların giderilmesine çalışacağız. 

Toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın 
tespitinde anlaşmazlık olduğu takdirde, hâkim de
netimi altında işçilerin gizli oyuna başvurulması yö
nünde yapılmaya başlanmış olan uygulama bir siste
me bağlanacaktır. 

İşçilerin yaşayış ve hayat seviyelerinin yükselme
si, işin devamlılığı gibi çok önemli sorunlar, ekono
mik hayattaki canlılığa bağlıdır. Sağlıklı olmayan bir 
ekonomik konjonktür içerisinde sadece ücretlerin ar
tırılması ile sosyal gelişmelerin sağlanamayacağı ka
nısındayız. Sosyal reformlarla ekonomik kalkınma 
arasındaki hassas dengenin sağlanması başlıca ama
cımız olacaktır. İşçi işveren kuruluşlarının yönetici
lerine bu konuda büyük görevler düştüğüne ve mem
leket yararlarını her zaman gözönünde bulundura
caklarına inanıyorum. 

Toplumumuzun ekonomik ve sosyal sorunları 
arasında en önemlilerinden birisi olarak işsizliği gö
rüyoruz. Nüfusumuzun hızlı artması sonucu, her 
yıl yeniden yarım milyon vatandaşımıza iş olanakları 
sağlamak ihtiyacı doğmaktadır. Ancak, bugünkü ko
şullarda ekonomimizde yaratılabilen verimli işlerin 
sayısı bunun yarısını bile bulmamaktadır, işsizlik, 
doğuracağı ekonomik sosyal ve siyasal sorunlarla 
toplumumuzu bugün olduğundan daha çok etkileye
cektir. 

İşsizlik sorununun çözümlenmesi amacına yöne
lik bütün tedbirleri almak kararındayız. Bu tedbirle
rin önemli bir kısmının uzun dönemde etkili olabile
ceğini biliyoruz. Ancak bugün anlamlı bir başlangıç 
yapmaksızın ilerde sonuç beklemenin olanaksız ol
duğunu düşünüyoruz. Kısa dönemde ise gerek ka
mu, gerekse özel yatırımları hızlandırmak ve proje 
seçiminde istihdam faktörüne ağırlık vermek sure
tiyle sorunu kısmen olsun hafifletebileceğimizi ümi-
dediyoruz. 

İşçi - memur ayrımı konusunda, çalışanların sta
tülerinin belirlenmesinde zorunluluk bulunduğu ka
nısındayız. Bu amaca ulaşmak için durumun, 12 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki müzakerelerinde bir çözüme 
kavuşturulmasına çalışılacaktır. 
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Üretime, emeği ile katılanların meslek öncesi ve 
meslek içi eğitimlerine hız verilecek, böylece ekono
mik kalkınmamızın büyük çapta muhtaç olduğu ni
telikli işgücünün yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Tarım işçilerinin durumu önemle ele alınacak ve 
hazırlanmış bulunan Tarım İş Kanunu tasarısının 
kanunlaştırılmasına çalışılacaktır. 

Genç işçilerin korunması konusu üzerine eğile
ceğiz. 

Öte yandan, istihdam açığımızı bir ölçüde azal
tan, ülkemiz ekonomisine ve özellikle dış ödemeler 
dengesinin sağlanmasına büyük katkısı bulunan ya
bancı ülkelerde çalışan işçilerimizin sorunları yakın
dan izlenecek, hak ve çıkarları korunacaktır. 

Hükümetimiz, işçilerin kıdem tazminatlarına iliş
kin kanun tasarısı üzerindeki çalışmalara devam ede
cektir. 

Sayın Milletvekilleri; çağımızda sosyal devletin 
başta gelen görevi, kişinin sosyal adalet içinde mad
dî ve manevî gelişmesini sağlamak, geleceğine gü
venle bakabilmesi olanaklarını yaratmaktır. 

Bu nedenle ülkemizdeki sosyal güvenlik müesse
selerinin belli başlılardan olan Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Emekli Sandığı ve Bağ - Kur kurumlarının 
çalışma ve işleyişine bugün her zamankinden daha 
çok önem verilmesi, çalışmaların teker teker gözden 
geçirilerek birbirleriyle uyarlı kuruluşlar olmalarının 
sağlanması önemli bir konu olarak ortadadır. 

Bu nedenlerle tüm sosyal güvenlik kurumlarını 
bir çatı altında toplamak, tarım ve orman kesimi 
başta olmak üzere tüm çalışanları sosyal güvenlik 
kapsamına almak olanaklarını tespit etmek amacıyle 
Hükümetimiz «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» adı al
tında bir bakanlığın kurulmasını yararlı görmüştür. 
Böylelikle bugüne kadar çeşitli sosyal güvenlik örgüt
leri tarafından değişik şekilde uygulanan sosyal gü
venlik yöntem ve ilkeleri yeknesak hale getirilecek 
ve çeşitli sosyal güvenlik örgütleri tarafından topla
nan sosyal güvenlik fonlarının ekonomik gelişmenin 
amaçlarına daha uygun olarak kullanılması ve top
lumun tümünün yararlanacağı şekilde değerlendiril
mesi imkânı sağlanacaktır. 

Ayrıca ülkemiz şartları gözönünde tutularak, gi
derek bütün iş kollarını içine almak üzere işçiler için 
işsizlik sigortası kurulması çalışmaları hızlandırıla
caktır. Bütün vatandaşlarımızın sağlık güvencesin
den yararlanmasını sağlayacak genel sağlık sigortası 
çalışmaları hızlandırılacaktır. 

24 . 11 . 1974 O : 1 

I İhtiyarlık, maluliyet, dul ve yetim aylıklarını en 
az miktarının belli asgarî düzeylerde tespitini sağla
yacak yöntemler geliştirilecektir. Ücretleri donmuş 
olaş emekli işçilerin, işçi dul ve yetimlerin durumu-

[ nu, ağırlaşan geçim şartlarına uyduracak yasal ted
birler alınacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sosyal güvenlik hak
larını daha sağlam bir teminata bağlamak için ilgili 
hükümetlerle sıkı temaslar devam ettirilecektir. 

Bu maksatla; sosyal güvenlik ve işgücü sözleşme
leri ülkemizin ve yabancı ülkelerin ilgili yasalarında 
meydana gelen değişiklik ve gelişmelerin ışığında ye
niden gözden geçirilecektir. İşgücümüzün mevzuat 
dışı akışını önlemek ve işçilerimizin sosyal güvenlik
lerini teminat altına almak amacıyle, gerekli ülkeler
le sosyal güvenlik ve işgücü anlaşmaları yapılacak
tır. 

Planın toplu konut ilkesi ve sosyal konut ve kre
di olanakları günün ihtiyaç ve koşulları çerçevesinde 
artırılacaktır. 

Hizmetlerin birleştirilmesi konusunda mevcut 
mevzuat hızla düzenlenecek, işler hale getirilecektir. 

Sayın milletvekilleri; sağlık hizmetlerinde temel 
ilke, halkın sağlık seviyesini yükseltmek ve bu hiz
metlerin yurt düzeyine dengeli bir şekilde dağılımını 
sağlamaktır. 

Bu amaçla; koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik 
verilecek, tedavi edici sağlık hizmetleri, koruyucu 
hizmetlerin tamamlayıcısı olarak yürütülecektir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programı
nın uygulanmasına devam edilecek, bu programın 
henüz uygulanmadığı illerde özellikle köy hizmet
lerinde verimin artırılmasına çalışılacaktır. 

Daha çok sayıda sağlık personeli yetiştirilmesine 
çalışılacak ve bu personelin dengeli dağılımını sağla
mak için yoksunluk bölgelerine gitmesini özendirici 
tedbirler alınacaktır. 

Aile planlaması hizmetleri, ananın ve çocuğun 
sağlığını koruyacak şekilde uygulanacak ve her iki 
hizmet içice yürütülecektir. 

İlâç fiyatlarının tespiti sınaî maliyet sistemine uy
gun olarak yürütülecek, eşdeğerdeki ilâçların gerek
siz şekilde çoğalmasını önleyici tedbirler alınacak, 
kalite ve fiyat kontrolünün etkin olması sağlanacak, 
ilâç sanayiinin gelişmesi ile hammadde imaline yö
nelmesi ve ihracı teşvik edilecektir. 

Sosyal yardım hizmetlerindeki dağınıklığı ve 
ahenksizliği giderici tedbirlerin alınmasına çalışıla
cak, korunmaya muhtaç çocukların bakım ve yetişti
rilmesine önem verilecektir. 
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Sayın üyeler, Cumhuriyet ve istiklâlimizin insan 
hak ve hürriyetleri üzerinde kurulan demokratik, 
parlamenter rejimimizin teminatı, ulusal varlık ve 
bütünlüğümüzün iç ve dış tehdit ve tecavüzlere kar
şı koruyucusu, Türk Silâhlı Kuvvetlerini; barış ve sa
vaşta, yurt güvenliği görevini en müessir bir şekilde 
yerine getirebilmesi için teşkilât, harp silâh ve vası
taları, eğitim ve moral gücü yönünden çağdaş tek
nolojinin gerektirdiği en yüksek düzeyde bulundur
mak, temel hedefimiz olacaktır. 

Bu maksatla; 1970 yılından beri yürütülmekte 
olan modernizasyon programı, hızla sonuç alacak şe
kilde yeniden gözden geçirilecektir. Özellikle Kıbrıs 
ihtilâfı ile -birlikte bölge memleketlerinin mevcut 
askerî dengeyi bozacak nitelikteki silâhlanma gayret
leri ve dahil bulunduğumuz ittifakın savunma strate
jisinin yeni gerekleri harp stoklarımızı takviye zo-
runluğu ve maliyet fiyat artışları muvacehesinde mo
dernizasyon programımıza yeni kaynak tahsisleri için 
her türlü imkân kullanılacaktır. 

Silâhtardaki hızlı teknolojik gelişme, harp silâh ve 
araçları imalâtındaki baş döndürücü fiyat artışları, 
harp silâh ve vasıtaları tedarikindeki güvensizlikler, 
dış yardım kaynaklarında beliren tahdit ve dış öde
melerin dengede tutulması zorunluğu gözönünde bu
lundurularak millî harp sanayii sektörünün tahakku
ku öncelikle ele alınacaktır. 

Üyesi bulunduğumuz Kuzey Atlantik İttifakı 
çerçevesinde yaptığımız ikili savunma işbirliğinin, 
ittifak amaçlarına ve işbirliği vecibelerinin karşılıklı 
ve dengeli olması esasına uygun olarak yürütülmesine 
azamî itina gösterilmesine devam edilecektir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç fazlası kalmış yük
sek öğrenim görmüş yükümlülerin problemlerini hal
leden 1833 sayılı Kanunun tatbikatının aksamadan 
yürütülmesi için her türlü tedbir alınacaktır. 

Silâh altına alma işlemlerinin, bugünün ihtiyaç
larını karşılayacak düzeye çıkarılması için çalışmalar 
yapılacak ve hizmeti vatandaşın ayağına götürmek 
üzere bazı yerlerde evvelce mevcut olan askerlik şube
lerinin yeniden bir plan içinde açılmaları sağlana
caktır. 

Sahip bulunduğumuz kısıtlı kaynaklara rağmen 
. ekonomik ve sosyal alanda süratle geniş hamleler 
yapmak mecburiyetini müdrik bulunarak, Yüce Mec
lisimizin, millî bekamızın olduğu kadar dünya barı
şının da teminatı olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her 
yönüyle güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin ger

çekleşmesi istikametinde hiçbir fedakârlıktan kaçma
yacağına inanıyoruz. 

Sayın üyeler; Atatürk'ün her tarihi çağda geçerli 
kalacak dış siyaset ilkelerinin, bugünkü dünya ko
şullarında yeni anlamlar ve yeni önem kazandığını 
görüyoruz. Hükümetimiz, bugünkü dünya gerçekleri 
karşısında bu ilkelerden ilham alacaktır. Bu bakım
dan bugüne kadar Cumhuriyet Hükümetlerinin, bu 
ilkeleri uygulayarak, dış ilişkilerimizde olumlu yön
lerde yaptıkları çalışmaları devam ettirmemiz tabiî 
olacaktır. 

Her şeyden evvel şunu belirtmemiz gerekir ki, 
son yıllarda milletlerarası ilişkilerde hüküm süren 
yumuşama, «detente» siyasî ikliminin devamının 
sağlanması ve «detente» in kuvvetli temellere dayan
dırılması hususundaki çabalara Hükümetimiz açık 
kalplilikle iştirak edecektir. Çok özel jeopolitik duru
mu dolayısiyle, Türkiye'nin «gerginliği hafifletme» 
siyasetine önemli bir katkısı olduğunu ve olacağını 
müdrikiz. Ülkemiz, Batı Avrupa ülkeleri ile sağlam 
dostluk ilişkileri kurmuştur. Kendi bölgesinde, Doğu 
Avrupa ülkeleri ile kurduğu «iyi komşuluk» ilişkileri 
de hızla gelişmektedir. Orta - Doğu ülkeleri ile çok 
kuvvetli tarihi ve kültürel bağlarımız mevcuttur. Dün
yanın diğer kıtalarında yeni bağımsızlığa kavuşan ül
kelerle yepyeni bağlar kuruyoruz. Biz, bütün bu iliş
kileri, gerek siyasî ve gerek iktisadî alanlarda, hızla 
geliştirmek kararındayız. Bunu yaparken, Atatürk'ün 
siyasî düşüncelerini çağımızın gerçeklerine uyguladı
ğımıza ve aynı zamanda, detente'a, barışa önemli 
katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. 

Yumuşama havasının, askerî ve siyasî alanlarda 
kurulan hassas ve nâzik bir dengeye dayandığını bili
yoruz. Dolayısiyle gerçekçi bir davranışla, bu den
genin muhafazasının gerektirdiği fedakârlıklardan 
kaçınmayacağız. NATO İttifakı içinde dayanışmanın 
icaplarını önplanda tutmak zorunluluğuna inanıyoruz. 
«Siyasî yumuşama» siyasetinin Avrupa kıtasında da
ha güçlü temellere dayandırılması için girişilen, Av
rupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ile karşılıklı 
ve dengeli kuvvet indirimleri konferansı teşebbüsle
rinin başarısı için içtenlikle çalışırken, bu gerçekleri 
de gözönünde bulunduruyoruz. 

• Bu nâzik «yumuşama*» koşullan içinde Kuzey At
lantik İttifakının savunma azim ve gücünün muha
fazası gereğine inanıyoruz. Türkiye bu yönde ken
disine düşen sorumlulukları, üye ülkeler arasındaki 
savunma işbirliğinin karşılıklı ve dengeli vecibelere 



M. Meclisi B : 9 24 . 11 . 1974 O : 1 

dayanması gerektiği anlayışı çerçevesinde, yerine ge
tirmeğe devam edecektir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin, bu
günkü koşullarda karşılıklı anlayış, saygı ve dengeli 
işbirliği anlayışı içinde devam edeceğini ve giderek 
daha da güçleneceğini ümit ediyoruz. 

AET ile ilişkilerimiz, katma ve tamamlayıcı pro
tokol çerçevesi içinde yürütülmektedir. Bu çerçeve
de, Türkiye'ye sağlanmış olanakların köklü biçimler
de düzeltilmesine gayret sarfedilecektir. 

Öte yandan, AET ile olan tüm ilişkilerimizde, 
Türkiye ile benzerlik gösteren diğer ülkelere veril
miş ve verilecek tavizler, dengeyi aleyhimize bozacak 
bir nitelik taşımaktadır. Bu bakımdan topluluğun dış 
ticaret politikası uygulaması dikkatle izlenecek ve ba
his konusu güçlüklerin giderilmesine çalışılacaktır. 

Doğu Avrupa ülkeleri ile ve özellikle Balkanlar
da komşumuz bulunan ülkelerle mevcut ilişkilerimi
zin devamına ve gelişmesine Hükümetimiz önem ve
recektir. Sovyetler Birliği ile gerçekçi ilkelere dayan
dırılmış bulunan «iyi komşuluk ilişkilerimiz» in bu 
ilkeler çerçevesi içinde, çeşitli alanlarda gelişmeler 
kaydedeceğini umuyoruz. 

Orta Doğu'da, kardeş İran ve Pakistan ile ara
mızda mevcut geleneksel dostluğun sağlamlığını mu
hafaza etmesi, kanımızca, bölge istikrarına önemli 
bir katkı teşkil etmektedir. Bu ülkelerle Cento ve 
RCD içindeki işbirliğimiz her üç ülkenin yararına ol
makta ve çeşitli sorunların birlikte ele alınmasına 
ve çözümlenmesine yardım etmektedir. 

Orta Doğu ihtilâfında, Arap ülkelerinin haklı 
gördüğümüz davalarını desteklemeğe devam edece
ğiz. Genel olarak dünyada ve özellikle Orta Doğuda, 
kuvvet kullanılarak arazi ilhakına karşı çıkmamız, 
dünya barışı ve istikrarı bakımından inandığımız bir 
ilkeye sadakatin gereğidir. Filistin halkının yıllardan 
beri maruz kaldığı ıstıraplara ilgisiz kalmamız da 
mümkün değildir : Orta Doğu ihtilâfının çözümü
nün, bir esas koşulunun, Filistin halkının meşru mil
lî haklarının tanınması olduğuna inanıyoruz. Kudüs 
mukaddes şehrinin statüsünün, ilhak neticesinde de
ğiştirilemeyeceği hususundaki kanımızı da muhafaza 
ediyoruz. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan ilişkilerin önü
müzdeki dönemde çeşitli alanlarda memnuniyet ve
rici bir şekilde gelişeceğini ümit ediyoruz. 

Genel olarak milletlerarası ilişkilerin büyük hız
la geliştiği bir devrede, tarihte asırlar boyunca bir
çok ortak değeri paylaştığımız Arap ülkeleri ile ikili 

ilişkiler çerçevesi içinde temaslarımızı ve her alanda
ki mübadelelerimizi artırmanın doğal bir gelişme ola
cağını düşünüyoruz. Bizden evvelki hükümetlerin bu 
yoldaki gayretlerini devam ettireceğiz. Tarihî bağla
rın yanında, Orta Doğu - Arap ülkeleri ve Mağrip 
ülkeleri ile birçok ortak çıkarlarımıza hizmet ede
cek geniş işbirliği olanakları mevcuttur. 

Bölge dışındaki bağlantısız ülkelere ve özellikle 
bağımsızlıklarına yeni kavuşan ülkelere gelince : Ata
türk Türkiye'sinin bu ülkelere doğal bir yakınlık duy
ması kolayca anlaşılır. Hükümetimiz, coğrafî engel
lere bakmadan bu ülkelerle ilişkilerimizi hızla geliş
tirmeğe önem verecektir. Aynı siyasî düşünce içinde 
ırkçılık ve sömürgeciliğin tasfiyesi çabalarına elimiz
den gelen desteği esirgemeyeceğiz. 

Ülkemizin eski uygarlıklarını ve çağdaş Türk 
millî kültürünü dışarıda en geniş şekilde tanıtmak 
üzere devamlı ve sistemli çalışmalar düzenlenecektir. 

Yurt dışındaki soydaşlarımıza da öz kültürlerini 
korumak ve geliştirmek olanaklarının sağlanması so
runu önem taşımaktadır. Diğer taraftan başka ülke
lerde yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülke 
yasalarının bahşettiği bütün hak ve imkânlardan eşit 
olarak faydalanmaları sorunu üzerinde de duraca
ğız. 

Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarına ait em
lâk ve haklarla ilgi sorunların çözümlenmesi husu
sundaki çalışmalar, ivedilikle devam ettirilecektir. 

Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin her 
türlü haklarının korunması ve yabancı ülkelerdeki 
yaşamalarının kolaylaştırılması için ihtiyaçlarının 
sağlanması hususunda azamî dikkat ve titizlik göste
rilecektir. Bu meyanda, dışardaki işçilerimizin boş 
zamanlarının değerlendirilmesi ve memleketle olan 
bağlarının sürdürülmesini sağlamak amacı ile, yaban
cı merkezlerde «Türk Evleri» kurulması projesi prog
ramlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın ço
cuklarının Türk kültürü ve dili alanlarında etkili bir 
şekilde eğitilmeleri, bu vatandaşlarımızın ve tüm aile 
bireylerinin vatan ile bağlarının korunması hususları 
da, programımızın diğer önemli amaçlarını teşkil et
mektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin, bütün dünya ülkelerine karşı ba

rışçı bir dış siyaset izlemesine rağmen, komşuların
dan biri ile, Yunanistan ile maalesef halledilmemiş 
bulunan birtakım sorunları bulunduğunu biliyorsu
nuz. Bunların başında, gayet çetin bir nietlik arz eden 
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Kıbrıs ihtilâfı, ciddiyetini muhafaza etmektedir. Ege 
kıta sahanlığı ile ilgili anlaşmazlık da önemini kay
betmemiştir. Yunanistan ile birçok sorunun ve an
laşmazlığın halledilmemiş bulunmasında Cumhuriyet 
Hükümetlerinin kusurları olmamıştır. Gayet iyi bil
diğiniz gibi, Türkiye bu sorunların çözümlenmesi 
için her vesile ile müzakereyi önermişse de, bu ko
nudaki telkin ve istekleri akis bulamamış ve karşılık
sız kalmıştır. Bu uzlaşmaz tutumun sonucu patlak 
veren Kıbrıs bunalımının bugün eriştiği noktada dü
şüncelerimizi ve genel olarak Türk - Yunan ilişkile
rinin geleceği hakkındaki görüşlerimizi açıkça ifade 
etmekte fayda görüyoruz. Türkiye'nin, antlaşmalar
dan doğan vecibeleri yerine getirmek amacıyle giriş
tiği Barış Harekâtının dayandığı siyasî felsefede de
ğişiklik yoktur. Türkiye, Kıbrıs'ta arazi ilhakı peşin
de değildir. Bu, dış siyasetinin temel ilkelerine ay
kırı olurdu. 

Sayın milletvekilleri; Kıbrıs sorununun çözü
münde biz şu noktaları gözönünde bulunduracağız : 
Kıbrıs sorununun siyasî çözümünün, Kıbrıs'ın milletler
arası alandaki statüsünde bir değişiklik getirmesini 
istemiyoruz. Türk Barış Harekâtı ile bağımsızlığı ve 
egemenliği korunan ve teyit edilen Kıbrıs Devletinin 
yeni Anayasa düzeni, Akdeniz'de dengeyi ve istik
rarı bozan bir gelişmeye yol açmamalıdır. Bu görü
şümüz, genel olarak milletlerarası topluluğun da ar
zularına uyumlu düşmektedir. 

İkinci nokta, Kıbrıs'taki Türk Toplumunun gü
venliğinin eşit haklara dayanan, yeterli güvenliği kap
sayan, sağlam ve sürekli bir Anayasa düzeni içinde 
sağlanmasıdır. Geçmişin tecrübeleri ışığında coğrafî 
temele dayanan federasyon sisteminin tek hal çaresi 
olduğu gerçeği bugün artık genellikle kabul edilmek
tedir. Bu esaslar dahilinde, bu sorunun müzakere yo
lu ile bir çözüme bağlanmasını arzu ediyoruz. Ge
nel olarak diyebiliriz ki, Yunanistan ile ihtilâflarımı
zın gerçek çözümü ancak karşılıklı iyi niyet ve hak
ka saygı gösterildiği takdirde mümkün olabilecektir. 
Türk - Yunan ilişkilerinin geleceği kesinlikle bu ko
şulların gerçekleşmesine bağlıdır. Son seçimlerle ik
tidara gelen Yunan Hükümeti de bu düşüncelerimi
zi paylaştığı takdirde gerek Kıbrıs'ın, gerek Türk -

I Yunan ilişkilerinin geleceğine daha büyük güvenle 
bakabiliriz. 

Sayın milletvekilleri; Sayın Ecevit Hükümetinin 
istifasından sonra, yeni bir hükümetin kurulması 
amacıyle siyasî partilerimiz yetkilileri arasında cere
yan eden uzun görüşme ve tartışmalar sonunda bir 
anlaşma noktasına varılmaması nedeniyle, daha önce 
de etraflıca belirttiğimiz çok zor koşullar içinde gö
rev alan Hükümetimizin çalışma programını sunmuş 
bulunuyoruz. 

Hükümetimiz, kuruluşundaki bu özelliği dikkate 
alarak huzurlarınıza uzun süreli uygulamaları kapsa
yan bir programla çıkmamaya gayret harcamıştır. 

Parlamentoda temsil edilen siyasî partilere da
yalı hükümetlerin etkinliğine inanmış kimseler ola
rak, er geç, Parlamento çoğunluğuna dayalı bir koa
lisyon hükümeti kuruluncaya kadar veya Yüce Mec
lisçe karar verildiğinde, yeni bir seçim yapılıncaya 
kadar işbaşında kalacak olan Hükümetimiz, bu ihti-

I mallerden birinin en kısa zamanda gerçekleşecek bu 
i nitelikte kurulacak bir hükümetin hizmeti bizden 

devralmasını en halisane dileklerle beklemektedir. 

Sayın üyeler, Hükümetimiz ülkemizin âcil çö
züm bekleyen iç ve dış sorunlarının ağırlığını bil
mekte ve bunun bilinci içinde görev almış bulunmak
tadır. 

Yüce Meclisin güvenine mazhar olduğumuz tak
dirde Parlamentomuzun destek ve denetimi altında 

I ve tüm siyasî partilerimizle sıkı bir işbirliği içinde 
I mevcut güçlükleri yenmede başarılı olacağımıza yü

rekten inanıyoruz. 
Yüce Heyetinizin takdirlerine saygılarımızla arz 

ederiz (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
I Sayın arkadaşlarım, Hükümet Programı Yüce 

Meclise sunulmuştur. Anayasamızın 103 ncü İçtüzü
ğümüzün 105 nci maddelerine uygun olarak, Hükü
met Programının görüşülmesi Çarşamba günü yapı
lacaktır. 

Hükümet Programı üzerindeki görüşmeler için, 
27 . 11 . 1974 Çarşamba günü saat 15,00'de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma Saati : 16.26 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, Şi
le'ye bağlı köylerdeki öğretmenlere ve ihtiyaçlara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğ-
lu'nun yazdı cevabı (7/250) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Millî Eğitim Bakanımızın, aşağıdaki soru

larıma yazılı cevap vermesinin sağlanmasını saygıla
rımla rica ederim. 

20 . 8 . 1974 
İstanbul Milletvekili 

Prof. Dr. Mustafa Parlar 

İstanbul ili Şile İlçesi Köylerinde ve Kaza Mer
kezinde yaptığım inceleme sonunda Millî Eğitimi
mizle ilgili bölgemizi ilgilendiren aşağıdaki sorulan 
tespit etmiş bulunuyorum. 

1. Öğretmenlerin yaz aylarında üretken olacak 
bir uğraşıları yoktur. Zamanlarını daha uygun ve ve
rimli bir şekilde değerlendirmeleri için yeni bir po
litikanın tespitinde yarar görüyor musunuz? Bir po
litika mevcut ise bunun esasları nedir? Öğretmenin 
okula ve köye yararlı kılmak için köylünün uğraşı
larında yenilikler getirmede onların gücünden yarar
lanmak düşünülemez mi? 

2. Okulların bir kısmı bakım ve onarım iste
mekte, elektrik, su gibi tesislerinin yapımı ve öğret
men lojmanı tahsisi için destek beklemektedirler. 
Bu hizmetlerin yapılabilmesi için Bakanlığın halen 
yürürlükte bulunan bütçesinde imkanları mevcut mu
dur? Bu tür ihtiyaçlar için yeni bütçede daha geniş 
ölçekte tahsislerin konulması düşünülmekte midir? 

Özellikle Şile İlçesi Karacaköy, Geredeli, Çatak-
lı, Göksu, Karabeyli gibi köylerin yukarıda belirti
len türdeki ihtiyaçlarını karşılama imkanlarınız mev
cut mudur? Bu ihtiyaçları karşılamayı düşünüyor 
musunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 22 . 11 . 1974 

Bakanlık Müşavirliği 
Bölüm : Parlamento - İrtibat 

Sayı : 031.2-756 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1974 gün ve 7/250. 1342/11778 sa

yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar'ın İs
tanbul İli Şile İlçesi köylerinin öğretmen ve okul ih
tiyaçlarına dair vermiş olduğu yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar'ın İstanbul 
İli Şile İlçesi köylerinin öğretmen ve okul ihtiyaçları
na dair vermiş olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız. 

İlkokul öğretmenlerinin yaz tatili esnasında, 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 ncü madde
sine göre yüksek öğrenime ve gelişmelerine yönelik 
açılacak yaz okullarına ve çeşitli hizmet içi eğitim 
faaliyetlerine katılmaları gerekmektedir. 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğin
ce Genel Bütçeden yapılan yardımlar da dahil olmak 
üzere ilköğretim gelirleri İl Özel îdare bütçelerinin 
«İlköğretim» fonunda toplanmakta ve toplanan bu 
gelirler her türlü ilköğretim yatırım hizmetlerinin yü
rütülmesinde ve ilkokulların genel giderlerinde kulla
nılmaktadır. 

Bakım ve onarım giderleri de aynı bütçeden kar
şılanmakta, valiliklerce düzenlenen bir programa göre 
yürütülmektedir. 

İstanbul Valiliğinde de bu tür uygulamaya devam 
edilmektedir. 

Genel bütçeden yapılan yardım, miktarları Dev
let Yatırım Programının tespiti esaslarına dayanmak
ta, genel bütçe dengesine bağlı kalmaktadır. 

İstanbul Valiliğine tahsis edilen ödenek miktarı, 
illerin ihtiyaçlarına oranlı ve bu ilin özelliğine göre 
ayarlanmaktadır. 

1974 bütçesinden İstanbul İline 37 milyon lira ay
rılmıştır. 

Memleketimizde, halen kırsal kesimde 100 000 
den fazla ilkokul öğretmeni çalışmakta, bu kesimde 
ancak 30 000 kadar öğretmen evi bulunmaktadır. 

Öğretmen evi yapımının, bağımsız projeler halin
de ele alınmasına ihtiyaç vardır. Zira ilkokul - derslik 
yapımı ile öğretmen evi yapımının paralel olarak yü
rütülmesine maddeten imkân bulunmamakta; ders
lik yapımına daha çok öncelik verilmektedir. 
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Bundan dolayı, 1975 malî yılında bağımsız öğret
men evi yapımına kaynak sağlamak üzere, Devlet 
Planlama Teşkilâtına teklifte bulunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, An
talya Belediye İş Hanına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/252) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile 
arz ederim. 

20 . 8 . 1974 
Antalya Milletvekili 

İhsan Ataöv 

1. Antalya Belediye iş hanı odaları hangi yol
dan icara verilmiştir? 

2. Şu anda Antgör teşkilâtına verilen oda, diğer
leri gibi artırma - eksiltme ve ihaleye tabi olmuş 
mudur? Yoksa Belediye Reisi re'sen bu derneğe ver
miş midir? 

3. Antgör Teşkilâtı nasıl bir teşkilâttır? Yöneti
cileri C. H. P. gençlik kolları üyesi olduğuna göre, 
Belediye Reisi görevini suiistimal etmemiş midir? 

4. Bu odanın daha önceki müsteciri kimdir? 
5. Antalya'da bu müstecirin açmaya karar ver

diği gıda pazarı için uzun zaman ruhsat verilmemiş 
iş hanındaki odayı boşaltması şartı ile ruhsat veril
miştir ruhsat verilecek ise niçin aylarca bekletilmiş
tir? Verilmemesi gerekiyorsa icarındaki odanın tah
liyesi karşılığı nasıl ruhsat verilmiştir? 

6. Belediyenin bu davranışı Bakanlıkça tasvip 
ediliyor mu? Edilmiyor ise ne yapılmaktadır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 22.11.1974 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2.D.İ.523(74)502-3/33727 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan Ata
öv'ün soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.11.1974 gün ve Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü 7/252.1344/11772 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv tarafın
dan Başkanlığınıza sunulup tarafımdan yazılı olarak 

cevaplandırılması istemiyle Bakanlığıma tevdi buyu-
rulan 2.8.1974 tarihli önerge incelenmiştir. 

Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda: 
1. Antalya Belediyesi İş hanı odalarının 2490 

sayılı Kanuna göre icara verildiği; 
2. Şu anda Antgör Teşkilâtının icarında bulu

nan 111 numaralı odanın, 2490 sayılı Kanuna göre 
açık artırma suretiyle kiraya verilmek üzere 6 160 
lira tahminî bedelle 27.8.1974 tarihinde ihaleye çı
karıldığı, artırmaya Metin Pişirici isimli şahıs ile 
birlikte Antgör adına Avukat Güngör Acar'ın katıl
dığı ve neticede odanın 7 000 lira olarak en fazla 
pey süren Antgör adına Avukat Güngör Acar'a kira
lanmasının Belediye Encümenince karara bağlandığı; 

3. Antgör (Antalya Gençlik Örgütü) Teşkilâtı
nın C. H. P. ne mensup gençler tarafından kurulmuş 
bir teşkilât olduğu; 

4. Antgör Teşkilâtına kiralanan odanın daha 
önceki kiracısının Remzi Sönmez isimli bir şahıs ol
duğu, adı geçenin bu odayı Belediye Encümeni ka
rarıyla yıllığı 6 150 liradan kiraladığı, ancak 1972, 
1973, 1974 yıllarına ait kira borcu olan toplam 
21 525 lirayı ödemediği için aleyhine alacağın tah
sili ve tahliye davası açıldığı; 

5: Önergede sözü geçen gıda pazarının bulun
duğu inşaatın, 6785 sayılı İmar Kanunu hükümleri 
gereğince Belediye Encümeninin 19.12.1973 tarih ve 
4893 sayılı kararıyla yıktırılmasına karar verildiği, an
cak bu kararın itiraz üzerine İl İdare Kurulunca bo
zulması nedeniyle inşaat sahibinin Belediye Başkan
lığından muvakkat inşaat ruhsatı talep ettiği, bu ko
nuda tereddüde düşülmesi üzerine durumun İmar 
ve İskân Bakanlığından sorulduğu ve alınan cevap
ta muvakkat inşaata müsaade edilebileceğinin belir
tilmesi üzerine bu mütalâaya uyularak anılan inşaata 
29.3.1974 tarihinde muvakkat inşaat ruhsatı veril-: 
diği, işyeri sahibi Rifat Kaşdar'ın inşaatını tamam
ladıktan sonra 26.4.1974 günlü dilekçesiyle açılış ruh
satı istemesi üzerine de 27.4.1974 tarihinde açılış 
ruhsatının verildiği; Antalya Belediyesi iş hanındaki 
odanın Antgör Teşkilâtına kiraya verilme işleminin 
söz konusu ruhsat işleminden yaklaşık olarak beş 
ay sonraya tesadüf etmesi nedeniyle de iki olayın ir-
tibatlandırılmasının mümkün olmadığı; 

Anlaşılmış olup Bakanlığımca yapılan işlemlerde^ 
mevzuata aykırı bir husus görülmemiştir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 
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3. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebenin, Bor 
endüstrisi ve Dördüncü Demir - Çelik Endüstrisine 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet 
Gölhan'm yazılı cevabı (7/272) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile arz ederim. 20 . 9 .1974 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Soru : 
1. — Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde kurul

ması öngörülen Bor endüstrisinin üstün kaliteli zen
gin bor yataklarına sahip olan Bigadiç ya da yakın 
çevresinde kurulmasına yönelik Bakanlığınızca baş
latılmış herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa, söz 
konusu çalışma hangi aşamadadır? 

2. — Altyapı tesisleri, ulaşım kolaylıkları, ucuz ve 
bol enerji ve cevher rezervi dikkate alınarak, Dör
düncü Demir - Çelik Endüstrisinin Balıkesir - Edre
mit körfez yöresinde kurulması konusunda Bakanlı
ğınızca ne düşünülmektedir? Bu doğrultuda atılmış 
herhangi bir adım var mıdır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 19 . 11 . 1974 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı : 13/DÇ-3/1625 
Konu : Dördüncü Demir Fabrikası 4ık. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 1 . 1 1 . 1974 tarihli ve 7/272/1416/12801 sayılı 
yazınız. 

1. — Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin 
Dördüncü Demir - Çelik Tesislerinin kuruluş yerine 
mütedair soru önergesiyle ilgili olarak hazırlanan no
tun leffen takdim olunduğunu, 

2. — Söz konusu soru önergesinin birinci madde
sini teşkil eden Bor Endüstrisiyle alâkalı sualin, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını alâkadar et-

• meşinden ötürü Makamlarına gerekli cevabın veril
mesi istirhamıyle adı geçen Bakanlığa intikal ettiril
diğini, 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin Dör
düncü Demir - Çelik Tesislerinin kuruluş yerine 

mütedair soru önergesi hakkında not 

1. — Memleketimizin demir - çelik mamulleri 
bakımından uzun vadeli olarak gelecekteki ihtiyacı
nın tespiti ile, bu ihtiyacın karşılanması hususundaki 
incelemeler sürdürülmektedir. 

2. — Bu cümleden olarak mevcut tesislerin tevsi-
leri cihetine gidilmekte olup, ayrıca 4 ncü Demir - Çe* 
lik Tesislerinin kurulması etütleri de devam etmekte
dir. 

3. — Yapılan etütler yer seçimi mevzuunda karar 
alma safhasına gelmemiştir. 

4. — Mevzu nihaî safhaya ulaşınca bütün kriter
ler nazarı itibare alınarak 4 ncü Demir - Çelik İşlet
melerinin kuruluş yeri üzerinde dikkatle durulacağı 
tabiîdir. 

4. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsanın, 
Çankırı'da kurulacak ağır sanayie ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'm yazılı 
cevabı (7/279) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

1. — Çankırı'da kurulması D. P. T. tarafından hü
kümete teklif edilen ağır sanayi meselesi bir yıla ya
kın zamandır bir neticeye vardırılamadı. Acaba hükü
met bu tesisin Çankırı'da kurulmasından vaz mı geç
miştir? Yoksa konuyu görüşme imkânı mı olmamış
tır? 

1.9.11 .1974 
T. C. 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı : 13/MKEK-5/1622 

Konu : Mehmet Ali Arsan'ın soru öner
gesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
İlgi : 8 . 11 . 1974 tarih ve 1460/13774 sayılı yazı-: 

nız. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın Çankı
rı'da kurulacak Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikasına iliş-
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kin yazılı soru önergesi hakkında hazırlanan notun 
ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın Çan
kırı'da kurulacak ağır sanayie ilişkin yazılı soru 

önergesi hakkında 

M. K. E.K. Genel Müdürlüğünce hazırlanan ön-
fizibilite ve yer seçimi etüdü 4 Aralık 1973 günü 
Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmüş ve DPT 
ile M. K. E. K.'nun ortak çalışmaları ile 15 gün için
de alternatif yerlerin hepsi için makro maliyetleri 
ihtiva eden yatırım ve üretim maliyetlerinin muka
yesesi istenmiştir. 

Konunun 26 . 1 . 1974 tarihinde ikinci kez Yük
sek Planlama Kurulunda görüşülmesi sonucu hazır
lanan 14 No. lu rapor, yetkililerce şartlı olarak im
zalandığından, uygulamanın başlamasını imkân dışı 
bırakmaktadır, 

Bu nedenle yatırım malları üretiminde gerekli 
atılım ve hızın sağlanmasında ilk adımı teşkil eden 
bu projenin uygulamaya konulmasını teminen konu 
Bakanlar Kurulunda görüşülerek karara bağlamak 
üzere Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 

5. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 
Hürriyet Gazetesinde yayınlanan Soğukoluk olayına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Özte-
kin'in yazılı cevabı (7/284) 

4 . 11 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
içtüzüğün ilgili maddesi gereğince aşağıdaki so

rularımın içişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Yozgat Milletvekili 

Hürriyet Gazetesinin 27, 28, 29, 30 ve 31 Ekim 
1974 tarihli sayılarında ve adı geçen gazetenin iç 
sayfasında (Soğukoluk Cehennemi) başlığı altında 
bir fuhuş yuvası hakkında tefrika yayınlanmış bulun
maktadır. 

Yurdumuzda beyaz kadın ticaretinin yapıldığı 
dedikodusu yaygınlaşmıştır. Bu tür ahlâk dışı dav
ranışların takibatsızlığı toplumumuzda. telâfisi im
kânsız tahribatlar yapacaktır. Bunun için aşağıdaki 

soruların öğrenilmesine zaruret hasıl olmuştur. 
1. Bakanlık olarak Hürriyet Gazetesinin bu ih

bar ve ifşaat mahiyetindeki neşriyatı değerlendiril
miş midir? 

2. Tefrikada adı geçen yer hakkında herhangi 
bir kovuşturma yapılmış mıdır? 

3. Yurdumuzda yapıldığı söylenen beyaz kadın 
ticaretini önlemek için Bakanlıkça ne gibi tedbirler 
alınmaktadır.? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 19 . 11 . 1974 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 

Şube Mrk. Ahlâk Zb. 63141-56 
Konu : Yozgat Millet
vekili Ali Fuat Eyüpoğ
lu'nun yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 11 . 1974 tarih ve Genel Sekreterlik 

7/284 1466/13609 sayılı yazınız; 

Yozgat Milletvekili Sayın Ali Fuat Eyüpoğlu ta
rafından Başkanlığınıza sunulan 4 . 11 . 1974 tarihli 
yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlar hakkın
da Bakanlığımızca yaptırılan tahkikat sonucu aşağı
da belirtilmiştir. 

1. — Mezkûr konu ile ilgili Hürriyet Gazetesinin 
yayını başlamadan önce aynı mealde intikal eden 
bir ihbar nedeni ile iskenderun - Soğukoluk'ta cere
yan eden olayların her yönü ile incelenmesi ve ge
rekli etkin tedbirlerin alınması hususunda ilgili vali
liğe talimat verilmiştir, iskenderun ve Soğukoluk 
yörelerindeki fuhuş yapıldığı bilinen ve ihbar edilen 
yerlerde mahallî genel zabıta görevlilerinin müşterek 
mesaileri sonucu 1972 yılından bu yana 170 defa 
arama yapılmış, 37 yer kapatılmış, bu aramalar sı
rasında uygunsuz durumda yakalanan 474 kadın 
hakkında da gerekli işleme tevessül olunmuştur. 

2. — Hürriyet Gazetesinde sözü edilen Derebah-
çe Oteli, Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından 
8 Mart 1974 gününden başlamak üzere 3 ay süre ile 
kapatılmış, otel sahibinin vaki itirazı sonucu il idare 
Kurulunca yeniden açılmış ancak, kapatma kararı
nın Danıştayca tasdiki üzerine tekrar uygulamaya ge
çilerek otel kapatılmış bulunmaktadır. Ayrıca, çe
şitli vaadlerle istanbul ve Ankara'dan iskenderun -
Soğukoluk bölgesindeki otellere fuhuş maksadıyle 
muhtelif yaştaki genç kız ve kadınları kaçıran l'i 
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icadın 7'si erkek 8 kişi, fuhuşa teşvik ve adam ka
nırmak suçlarından haklarında yapılan kanunî taki
bat sonucu sevk edildikleri Ankara Adliyesince 
21 . 10 . 1974 günü tutuklanmışlardır. 

3. — Soğukoluk bölgesinde yapılagelmekte olan 
kontrollerin daha yoğun bir şekilde sürdürülmesi ve 
konu ile bizzat ilgilenilmesi, Hatay Valiliğinden is
tenmiştir. 

4. — Organize bir suç mahiyeti arz eden beyaz 
kadın ticaretinin .yurdumuzda yaygın biçimde yapıl
dığım kanıtlar şekilde elde kesin deliller bulunma
makla beraber, vukubulduğu gerçek olan mevziî ba
zı gayri ahlâkî olayların önüne geçme bakımından 

salınan muvakkat zabıta tedbirleri yanında soruna 
köklü bir çözüm getirilebilmesi için, birtakım sosyal 
ve ekonomik tedbirlere de ihtiyaç bulunduğuna şüp
he yoktur. Ancak, zabıta açısından; 

a) Fuhuşla Mücadele Mevzuatının günümüz 
şartlarına uygun duruma getirilmesinde, 

b) Turistik belgeli tesislerin zabıta tarafından 
kontrol edilebilme imkânının sağlanması ve turistik 
belgelerin etraflı bir araştırma sonucu verilmesinde, 

c) Fuhuş yapılan mahallerde aralıksız tarassut 
ve kontrollerde bulunulmasında yarar ve zaruret gö
rülmektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

îçişleri Bakanı 

6. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlü'nun, 
Avrupa'daki işçi çocuklarım okutan öğretmenlere 
İlişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğ-

Ju'nm yazılı cevabı (7/285) 
4.11.1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün ilgili maddesi gereğince aşağıdaki so

ka r ımın Millî Eğitim Bakam tarafından yazılı ola
cak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat Milletvekili 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

1. Avrupa'daki işçilerimizin çocuklarını okut-
xmak için gönderilen öğretmenlerden mağdur olduk
larına dair mektuplar almaktayım. 

Şöyleki : 
a) Millî Eğitim, Dışişleri, Maliye ye Çalışma 

bakanlıklarından kurulu komisyonun anlaşamamaz-
dığı yüzünden öğretmenlerimizi maddî mağduriyete 

uğrattığı ve ücretlerinin 1968 indeksi üzerinde alın* 
dığı iddia edilmektedir. 

Durum böyle ise, öğretmenlerimizin mağduriyet 
tini gidermek için Bakanlığınızca bir tedbir alınmış 
mıdır veya alınması düşünülmekte midir? 

b) 79 Km. ile 17 Km. mesafelerdeki okullara 
gidip gelen öğretmenlerin aldıkları ücretleri yol pa« 
raşına yetiştirmekte zorluk çektikleri bildirilmekte
dir. 

Zaten yetersiz olan ücretlerin yol parasına ve
rilmesi öğretmenlerimizi geçim sıkıntısına sürükle-: 
mekle beraber onu araştırma ve mesleğine daha fay* 
dalı olma yönünden engellemektedir. Öğretmen-: 
lerimizin bilgisini artırıcı ve araştırıcı yönde gelişmele* 
rini temin için Bakanlıkça her hangi bir tedbir dü« 
şünülmekte midir? Bunun için ne türlü girişimlerde 
bulunulmuştur? 

c) Aile huzuru görev görmede önemli etkendir, 
Ailelerinden uzak öğretmenlerimizin huzurlu olduğu 
söylenemez. Bakanlıkça öğretmenlerin ailelerini ça-ı 
lıştıklan ülkelere götürmeleri için kolaylık sağlanıl^ 
ması düşünülmekte midir? 

d) Almanya'daki öğretmenlere ücretleri değişik 
.şeküde ödenmekte, bazıları çocuk parası alırken ba-? 
zıları alamamaktadır. Bu değişik uygulamanın gide
rilip bir kısım öğretmenlerin mağduriyetini önleyici 
girişimlerde bulunulmuş mudur? 

2. Yurt dışındaki işçi çocuklarının bir Türk ço^ 
cuğu şuurunda yetişebilmeleri için Bakanlığın aldığı 
tedbir yeterli midir? Ne gibi yeni tedbirler alınması 
düşünülmektedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlemento - îrtibat 
Sayı : 031 - 2 - 757 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 11 . 1974 tarih ve 7/285 - 1467/13608 

sayılı yazınız. 

Yozgat Milletveküi Sayın Ali Fuat Eyüpoğlü'
nun Avrupa'daki işçi çocuklarım okutan öğretmen
lere dair vermiş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
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Yozgat Milletvekili Sayın Ali Fuat Eyüpoğlu'-
nun Avrupa'daki işçi çocuklarını okutan öğretmen
lerin maddî yönden mağdur olduklarına dair vermiş 
olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Türk Kültürünün dış ülkelerde ve yabancı çev
relerde korunması, yayılması ve tanıtılması, yurt dı
şındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın Kültürel 
bağlarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyle 
yabancı ülkelerde Türk dili ve kültürünün öğretim 
ve eğitiminin tanıtılması hizmetleri için Dışişleri Ba
kanlığınca gerekli görülen yerlerde, Dış temsicilikle-
rimizin gözetim ve denetimi altında görev alan per
sonelin durumuna, 657 ve bunu değiştiren 1327 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasında 
yeterli hüküm bulunmadığından bu boşluğun gideril
mesi için Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunun 15 . 11 . 1971 tarih ve 7/3479 sayılı 
kararnamesi çıkarılmıştı. 

Kararname gereğince kurulan komisyon kendisi
ne verilen yetkiye dayanarak yabancı memleketler
deki işçilerimizin çocuklarını okutmakla görevlendi
rilen öğretmenlerin maaşlarını da Almanya için 1 110 
D.M. Belçika için 17 000 Fr. olarak tespit etmişti. 

Batı Almanya'da bazı eyaletlerde (Bavyera ve 
Hannover) de mahallî makamların model ve intibak 
sınıflarındaki öğretmenlerimize 1 500-2 186 D.M. 
arasında bir para ödemeleri, 

Gittikçe artan hayat pahalılığı ve çıkarılan yeni 
bir kararname ile yurt dışında çalışan Devlet Me
murlarının aylıklarının artırılmış bulunması gözö-
nünde tutularak, 

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu bir 
yıla yakın bir zaman önce yurt dışındaki öğretmen
lerimizin ücretlerini de Kararname hükümlerine gö
re yükseltmek üzere toplanmıştı. Bu toplantıda Ba
kanlığımız ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları tem
silcileri arasında adıgeçen kararnamenin (c) fıkrası
nın uygulanması üzerinde görüş ayrılığı çıkmıştı. 

Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları temsicileri karar
namenin «c» fıkrasında «Yabancı ülkelerde verilen 
görevin önem ve kapsamı ile görevlendirilenin, statü 
meslekî tecrübe ve niteliklerine göre ençok 9., 10.', 
11., veya 12., derecelerden bir Dışişleri memuruna 
ödenebilecek net yurt dışı aylığından, yabancı ma

kam ve mahallî kurumlarca yapılan ödemeler indiril^ 
mek suretiyle, bulunacak meblağın, Dışişleri Bakan
lığı Bütçesinin 16.450 nci Dış ülkelerde Türk Kül
tür Varlığını koruma ve tanıtma giderleri maddesin
den ücret verilmesi» ifadesinde, en çok sözüne daya
narak ve ayrıca aynı kararnameye göre öğretmenle
rin Türkiye'deki aylıklarının ödendiğini, tutarak bu 
derecelerin altına da inebileceği hususunda ısrar et
mişlerdir. 

Bu görüş ayrılığı üzerine Danıştayın istişari mü
talâası alındıktan sonra meselenin yeniden görüşül
mesi üzerinde mutabakata varılmış ve Bakanlığımı
zın teklifi üzerine durum Dışişleri Bakanlığınca Baş
bakanlığa intikal ettirilmiştir. 

Bilindiği üzere Federal Almanya'da her Eyalette de
ğişik mevzuat uygulanmakta olduğundan bu eyaletlere 
giden öğretmenlerimiz de ayrı ayrı uygulamalara ta
bi tutulmaktadır. Bu sebeple öğretmenlerimizin bir 
kısmı kolaylıkla eşlerini yanlarına alabilmelerine rağ
men bir kısmı da bulunduğu eyaletin mevzuatına gö
re ancak bir yıl kaldıktan sonra ailesini yanına ala
bilmektedir. 

Merkezden atanan, Almanya'da Türkçe Kültür sı
nıflarında bulunan öğretmenlere Türkiye'deki maaş
ları aynen, yurt dışında da bundan başka 1 110 D. M. 
ödendiği; 

Türkiye'den atanan aacak maaşları Alman makam
larınca ödenen öğretmenlerin maaşlarının, eyaletlere 
göre değişiklik arz ettiği, bazısına 1 110 D.M. altın
da maaş ödendiği, ancak; bu farkın Dışişleri Bakan
lığınca karşılandığı, 1 110 D. M.'a tamamlandığı; bir 
kısım öğretmenlere ise Alman Makamları tarafından-
2 000 D. M.'a kadar ücret ödendiği bu ödemenin öğ
retmenin okuttuğu ders saatine, kıdemine, çocuk sa
yısına göre değiştiği, 

Öğretmen ücretlerindeki değişikliklerin buradan? 
ileri geldiği bir gerçektir. 

Çocuk zammı konusu ise, Türkiye'deki ödenen^ 
maaşları ile birlikte aynen ödenmektedir. Bütün bur 
çalışmalar öğretmenlerinin maaşlarının ve haklarının*; 
korunmasına matuftur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı.. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

9 NCU BİRLEŞİM 

24 . 11 . 1974 Pazar 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan 

Bakanlar Kurulu programının okunması. 

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 DAİR 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 vs 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) 

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

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 İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'68) (*) 

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 ÜnsalJn, 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). 



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

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

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

15. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41X 

16. —• Burdur Milletvekili Ali Sanh'nm, 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. — istanbul 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 llyas 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 sora 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. — İstanbul 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 İzmir - 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 sözlü soru önergesi (6/76) 



42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
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
yınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

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

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'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'ın, 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) 

S — 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
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 Buldanh'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 Buldanh'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

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

6i. — 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 Buldanh'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 Buldanh'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 Buldanh'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 
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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) 

ÛS. — istanbul 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, 
îstanbul 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) (*) 

70. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'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) 

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 Buldanh'nm, 
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 î 
(6/131) 

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

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

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

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

(6/136) 

103. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul I 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile I 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) I 

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

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

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

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

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

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

110. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/147) I 

111. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er- I 
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa- J 

muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 

Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
s ı : 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 komisyonları 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 1 1 . 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, 
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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) 

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 : 19 .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: 19.6.1974) 

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 arkadaşımn, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 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-
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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 kanun 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 
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 İl 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 ceklifi 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 : 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 Kırat
lığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 

X 38. — 633 sayılı Diyanet işleri 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 İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 
Bağlı İki 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) 


